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KETUA UMUM PPIA ACT 2013/2014: BUKU-PESTA-‘CINTA’

“Winners Never Quit, and Quitters Never Win!!”

1.1 Pendahuluan

Assalamualaykum Wr.Wb.

Salam sejahtera untuk seluruh rekan-rekan di Canberra,

Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah, Tuhan semesta alam yang menggenggam segala 

sesuatu, yang telah membimbing kita dalam menjalani hidup ini.

Kepengurusan PPIA ACT periode 2013/2014 kini telah selesai, terasa singkat jika 

merasakannya hari ini. Namun, terasa lama jika yang diingat adalah beban dan amanah yang tidak 

ringan. Adalah sebuah kewajiban jika di akhir kepengurusan PPIA ini, kami harus 

mempertanggungjawabkan hasil kerja selama satu periode kepengurusan kepada publik di Canberra, 

karena kami dipilih oleh perwakilan mahasiswa Indonesia di Canberra ini. Evaluasi yang kami 

hadirkan ini tentu saja tidak hanya membahas kesalahan, kekurangan, atau kelemahan satu periode 

kepengurusan, tetapi juga merangkum semua prestasi, keberhasilan, dan kelebihan yang berhasil kami 

raih selama periode kepengurusan ini. Melalui laporan ini pula, kami hendak memberikan 

rekomendasi apa yang patut diperhitungkan untuk kepengurusan berikutnya agar tidak terjebak oleh 

masalah-masalah yang sama.

Saya memaknai peran sebuah organisasi kemahasiswaan yang bernama Perhimpunan Pelajar 

Indonesia (PPI) tidak hanya sebagai ajang perkumpulan mahasiswa Indonesia di luar negeri, tetapi 

harus juga dapat berperan sebagai katalisator untuk dapat terus menghidupkan gerakan intelektual 

mahasiswa. PPI adalah embrio harapan masa depan bangsa, dan merupakan wadah bagi mereka yang 

mempunyai mimpi untuk menghadirkan perubahan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia. 

Dengan harapan itulah, PPIA ACT 13/14 mempunyai visi untuk dapat “menjadi sebuah 

lembaga yang dapat menghidupkan gerakan intelektual mahasiswa demi Indonesia yang lebih 

baik”. Dalam upayanya tersebut, kami mengangkat slogan Buku-Pesta-‘Cinta’ yang cukup terkenal 

di era 1960an untuk menggambarkan kehidupan mahasiswa yang dinamis, kritis, dan bebas. Slogan 

ini selalu berupaya kami jadikan “ruh” yang mendasari segala kegiatan yang dijalankan. Kami 

senantiasa ingin mewujudkan PPIA ACT sebagai wadah pembelajaran, yang senantiasa bergerak 

bersama mengoptimalkan segenap potensi mahasiswa Indonesia di Canberra. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, ada tiga core pilar yang berupaya kami tekankan dalam 

kepengurusan ini, yakni (1) bagaimana dapat mengangkat semangat keilmuan dengan terus berupaya 

mewarnai ruang diskursus di Canberra; (2) menekankan manfaat PPIA kepada seluruh masyarakat 

Indonesia di Canberra dengan menjadikan keragaman dan keunikan elemen-elemen masyarakat 



tersalurkan melalui wadah-wadah yang difasilitasi PPIA; serta (3) berupaya untuk bersama-sama 

belajar mencintai Indonesia dengan cara lebih meningkatkan kepeduliaan dan kepekaan kita akan 

berbagai tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. 

Pilar pengabdian pertama dalam mengangkat semangat keilmuan di Canberra, ditandai 

dengan hadirnya beberapa program inovatif yang digawangi oleh Departemen Kajian Gerakan dan 

Keilmuan seperti ‘Disko’ (Diskusi Kontemporer), ‘Ngetok’ (Ngenal Tokoh), ‘Nomat’ (Nonton 

bersama KGK), dan juga ‘Diskusi ala Warung Kopi’. Selama satu tahun periode kepengurusan, 

hampir setiap bulannya di Canberra selalu diadakan kegiatan diskusi yang juga melibatkan dan 

bekerjasama dengan beberapa elemen masyarakat Indonesia di Canberra seperti Indonesia Synergy, 

Kelurahan Woden, dan lainnya. Selain itu juga, pada kepengurusan PPIA ACT 2013/2014, kami 

dengan bangga telah berhasil menjadi tuan rumah dari Konferensi Internasional Pelajar Indonesia 

(KIPI) 2014. KIPI sendiri merupakan konferensi dua tahunan pelajar Indonesia yang terbesar di 

Australia, yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2007. Acara KIPI 2014 yang diselenggarakan pada 

tanggal 7-8 Maret 2014 di ANU menjadi acara terbesar yang pernah diselenggakan oleh PPIA ACT. 

Dari sisi penyelenggaraan acara, KIPI 2014 tidak hanya berhasil membangun jaringan dengan para 

peserta yang datang dari Indonesia maupun negara lainnya, tetapi juga dapat menjalin kerjasama 

dengan KBRI Canberra, Australia-Indonesia Youth Association (AIYA), PPIA di berbagai wilayah di 

Australia, dan terutama juga, KIPI 2014 dapat mengkonsolidasikan seluruh komunitas akademik 

Indonesia di Canberra.

Pilar pengabdian berikutnya dalam menekankan manfaat PPIA kepada seluruh masyarakat 

Indonesia di Canberra ditandai dengan reaktivasi dan berkembangnya komunitas olahraga dan seni di 

Canberra. PPIA ACT berupaya memfasilitasi hal tersebut dengan pertama-tama memetakan beberapa 

komunitas beserta jadwal latihannya yang kemudian kami sosialisasikan melalui website resmi PPIA 

ACT. Beberapa komunitas olahraga dan seni, seperti Canberra Indorunners, Genjot Sepeda ACT, 

Garuda Canberra (Basket) aktif setiap minggunya mengadakan kegiatan masing-masing. Sedangkan 

untuk cabang olahraga Futsal dan Sepakbola, saat ini telah kembali rutin dilaksanakan latihan rutin 

dan latih tanding setiap minggunya setelah sebelumnya sempat vakum. Pada kepengurusan 2013/2014 

ini pula, melalui acara Workshop Fotografi yang kami adakan pada akhir tahun yang lalu, kami telah 

meresmikan berdirinya komunitas fotografi ‘Canberra IndoJepreters’. Salah satu kegiatan Inovatif 

yang baru diadakan di kepengurusan 2013/2014 dalam memfasilitasi kegiatan olahraga dan seni 

budaya adalah dengan diadakannya kegiatan ‘Southeast Asian Multicultural Festival’ yang 

dilanjutkan dengan turnamen Olahraga “Mini ASEAN SEAGAMES” dimana kontingen Indonesia 

berhasil keluar menjadi juara umumnya. Selain itu, PPIA ACT juga telah dengan erat bekerjasama 

dengan diaspora Indonesia di Canberra untuk mengadakan acara Pasar Senggol. Salah satu terobosan 

penting lainnya dalam kepengurusan 2013/2014 adalah dengan diselenggarakannya acara Festival 

Indonesia dimana PPIA ACT menjadi co-organizer bersama-sama dengan KBRI Canberra. Ini adalah 



kali pertama dalam penyelenggaraan Festival Indonesia dimana mahasiswa dilibatkan secara penuh 

dalam perancangan kegiatan tahunan Festival Indonesia.

Pilar ketiga dalam berupaya untuk bersama-sama belajar mencintai Indonesia dengan cara 

lebih meningkatkan kepeduliaan dan kepekaan terhadap sesama, ditandai dengan hadirnya program 

Menu Amal sebagai wadah kepedulian masyarakat Indonesia terhadap berbagai bencana yang 

melanda tanah air. Dalam satu tahun kepengurusan ini, setidaknya PPIA ACT telah menggagas 

beberapa penggalangan bantuan seperti bantuan untuk Korban Bencana Gempa Aceh, Korban Taifun 

Haiyan di Filipina, dan juga bantuan untuk Korban bencana Gunung Kelud dan Sinabung. Terkait 

korban Taifun Haiyan, Indonesia dalam hal ini PPIA ACT merupakan penyumbang donasi terbesar 

yang disalurkan melalui Perhimpunan Pelajar Filipina. Selain itu, PPIA ACT juga berupaya 

meningkatkan semangat kebersamaan mahasiswa Indonesia di Canberra dengan semaksimal mungkin 

membantu proses settlement para mahasiswa baru yang datang ke Canberra. Dalam menyambut 

mahasiwa baru yang datang ke Canberra, kepengurusan PPIA ACT periode 2013/2014 tidak hanya 

melakukan penjemputan dan pendampingan para mahasiwa baru tersebut ketika pertama kali tiba di 

Bandara Canberra semata, tetapi juga dengan mengadakan acara penyambutan resmi mahasiswa 

secara khusus yang dibarengi juga oleh acara Warung Konsuler, bekerja sama dengan KBRI 

Canberra.

Selain dengan tiga pilar tersebut, pada kepengurusan ini pula kami telah berupaya 

membangun sistem internal organisasi yang yang profesional, dimulai dengan pemilihan logo PPIA 

ACT dengan mekanisme open tender, penerapan bentuk LPJ kegiatan setiap bulan yang disampaikan 

melalui Newsletter bulanan PPIA ACT yakni ‘Ibu Kota’, dan adanya kumpul rutin bulanan pengurus 

PPIA ACT untuk mengkoordinasi berbagai kegiatan yang telah dan akan diselenggarakan setiap 

bulannya. 

Berbagai kegiatan dan pengabdian yang telah kami lakukan di PPIA ACT 13/14 tersebut kami 

harapkan dapat menjadi kenangan tersendiri dan mendapat tempat spesial di memori masyarakat 

Indonesia di Canberra. Tentunya pula, kami menyadari masih banyak kekurangan dan kekhilafan 

yang dilakukan selama satu periode kebelakang. Namun, bukanlah menjadi suatu pembenaran untuk 

tidak melakukan pembenahan internal dan evaluasi demi tujuan pengabdian bagi Indonesia ke 

depannya. Oleh karena itu, kami mengucapkan banyak terima kasih atas segala kritikan dan masukan 

yang telah diberikan sehingga PPIA ACT dapat terus melakukan perbaikan dan akselerasi dari waktu 

ke waktu.

Terima kasih yang tidak terkira kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Menjaga atas 

segala rahmat dan kemudahan yang diberikanNya, sehingga kami dapat menjalani satu periode 

kepengurusan yang penuh makna ini. Ucapan terima kasih kami ucapan pula kepada Pak Nadjib 

Riphat Kesoema selaku Duta Besar RI di Canberra, Bapak Hanggiro selaku Kepala Fungsi 

Pensosbud, Prof. Ronny selaku Atase Pendidikan dan Kebudayaan, dan seluruh jajaran KBRI 

Canberra atas dukungan dan kerja samanya selama ini; Ibu Iwu selaku Ketua Diaspora Indonesia-



Canberra, yang banyak men-support kami; partner kami dalam bekerja, PPIA ANU-nya Vina dan 

Gatra, PPIA UC-nya Sandrod dan Naya, Mas Bagus dan Mas Faiz di PPIA Pusat serta seluruh 

komunitas Indonesia di Canberra, diantaranya Mas Erick dan Mas Awid dengan Indonesia-

Synergy, Mas Rian dan seluruh diaspora penggagas Pasar Senggol, Mas Andro dan seluruh 

rekan-rekan di Toad Hall yang semuanya telah banyak memberikan masukan, kritik, dan bantuan 

berharga kepada PPIA ACT 13/14; tidak lupa, rekan-rekan PPIA Cabang dan Ranting dari seluruh 

Australia yang bersama-sama telah berupaya memberi warna bagi UI dan kontribusi untuk bangsa.

Ucapan terimakasih juga kami haturkan kepada bapak-bapak petugas keamanan dan 

kebersihan di KBRI Canberra yang senantiasa sabar menghadapi kami yang sering meminjam aula 

Balai Kartini dalam beberapa acaranya; para sponsor dan donatur yang tidak bisa kami sebutkan 

satu persatu atas kerja sama yang baik dalam menyukseskan seluruh program kerja yang ada; dan 

tentunya kepada seluruh mahasiswa dan masyarakat Indonesia di Canberra yang telah 

berpartisipasi dan turut mendoakan kelancaran seluruh aktivitas dan program kerja yang PPIA ACT 

lakukan.

Sebuah kebanggaan yang luar biasa juga ingin saya persembahkan kepada seluruh pengurus 

PPIA ACT 2013/2014 atas seluruh dedikasi, integritas, dan semangat yang dipersembahkan dalam 

melakukan fungsi-fungsi pengabdian dan pelayanan kepada publik yang telah dilakukan satu periode 

kebelakang. Semoga derajat manusia terbaik yang dapat memberikan manfaat bagi orang dan 

lingkungannya dapat kita gapai bersama, amien. Terakhir, selalu ingatlah kawan, bukan besar 

kecilnya tugas, yang menjadikan tinggi rendahnya dirimu, tapi jadilah saja dirimu, sebaik-baiknya 

daripada dirimu sendiri, karena: ‘You only get what you give!!’

Akhirnya, semoga LPJ ini dapat memberi manfaat untuk kita bersama dan sebagai 

sumbangsih kami bagi Indonesia. Keep Fight and Keep your Faith, always! 

1.2 VISI, MISI, DAN PROGRAM

1.2.1 VISI

Menjadikan PPIA ACT sebagai sebuah lembaga yang dapat menjadi motor untuk 
menghidupkan gerakan intelektual mahasiswa demi Indonesia yang lebih baik

Mengapa “Buku, Pesta, dan ‘Cinta’”?

Hidup adalah soal keberanian, 
menghadapi yang tanda tanya, 

tanpa kita bisa mengerti tanpa kita bisa menawar, 
terimalah dan hadapilah..

-Soe Hok Gie-



Slogan ‘Buku, Pesta, dan Cinta’ adalah slogan yang cukup terkenal di era 1960an untuk 

menggambarkan kehidupan mahasiswa yang dinamis, kritis, dan bebas. Sebuah era dimana 

mahasiswa dianggap sebagai simbol perubahan dan perjuangan. Oleh karena itulah, slogan ‘Buku, 

Pesta, dan Cinta’ ini juga berupaya diangkat kembali untuk menggambarkan visi dan arah dari PPIA 

ACT periode 2013/2014, untuk menjadi sebuah lembaga yang dapat menghidupkan gerakan 

intelektual mahasiswa demi Indonesia yang lebih baik.

Gerakan intelektual mahasiswa diartikan sebagai gerakan yang tidak pernah berhenti untuk terus 

bergerak mengamati, mengkritisi, dan bertindak nyata dalam membangun bangsa. Meminjam sebuah 

istilah dari Prof Satjipto Rahardjo, “Mahasiswa butuh menjadi makhluk yang progresif. Mahasiswa 

harus berpikir ke depan, tidak sempit dan parsial memikirkan mengenai pemanfaatan keilmuannya”. 

Mahasiswa juga sepatutnya berpikir dan bertindak untuk masyarakat, tidak hanya berwacana saja, 

tidak hanya belajar dan bergerak untuk diri sendiri saja.

Alasan mengapa gerakan intelektual mahasiswa penting untuk terus dihidupkan adalah karena 

mahasiswa bagian dari rakyat Indonesia. Masih banyak mahasiswa yang telah terlalu lama berdiam 

diri berada pada zona nyaman kehidupan kampus: kelas, kos, dan kakus. Inilah saat mahasiswa 

melangkah keluar dari zona nyamannya dan menjadi intelektual yang tidak hanya berdiri di menara 

gading universitas, untuk dapat lebih menyelami peranan sosialnya. Terlebih lagi buat kita, para 

mahasiswa yang mempunyai privilege untuk dapat menempuh pendidikan di luar negeri.

Untuk itulah PPIA ACT, perlu juga untuk dapat menjadi katalisator yang dapat menghidupkan 

gerakan intelektual mahasiswa Indonesia di Australia. Perlu diingat, mahasiswa berhutang pada rakyat 

karena selain mahasiswa mampu belajar melalui sebagian besar uang rakyat (pajak), mahasiswa 

adalah sedikit yang beruntung dari ratusan juta masyarakat Indonesia yang tidak mendapatkan 

pendidikan. Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral dan perwujudan hal tersebut adalah 

pergerakan intelektual mahasiswa yang tidak pernah boleh berhenti.

Manifestasi gerakan intelektual mahasiswa yang akan coba dihidupkan di dalam kepengurusan PPIA 

ACT 2013/2014 tercermin lewat slogan ‘Buku, Pesta, dan Cinta’.

Buku

Buku disini merepresentasikan wadah keilmuan yang harus terus diangkat dalam kepengurusan PPIA 

ACT 2013/2014. PPIA ACT harus mempunyai inisiatif lebih untuk dapat mewarnai ruang-ruang 

diskursus di Canberra. Betul bahwa memang kehidupan berdiskusi di Canberra sangatlah hidup. 

Berbagai macam forum diskusi sangat identik dengan kehidupan mahasiswa Indonesia di Canberra, 

begitu pun dengan kelompok-kelompok diskusi yang menjamur di Canberra seperti Indonesia 

Synergy, Forum Indonesia, Forum Setara, dll. PPIA ACT pun dalam beberapa kesempatan telah 



bekerja sama secara baik dengan beberapa kelompok diskusi untuk menghadirkan seminar-seminar 

yang positif di Canberra.

Ke depannya PPIA ACT tentunya juga harus dapat lebih aktif lagi dalam menginisiasi beberapa 

forum diskusi di Canberra. Sinergitas dengan beberapa kelompok diskusi yang telah established di 

Canberra perlu terus dipupuk sejak awal kepengurusan agar tema-tema diskusi yang dihasilkan dalam 

satu periode kepengurusan ke depan dapat berjalan beriringan dan menghasilkan wadah-wadah 

keilmuan yang berkualitas dan tidak terkesan reaktif.

Pesta

Kata ‘Pesta’ mencerminkan bahwa PPIA ACT juga harus dapat mewadahi dan memfasilitasi 

kebutuhan mahasiswa sebagai mahluk sosial. Ke depannya, PPIA ACT dapat terus melanjutkan 

beberapa program/kegiatan sosial yang telah berhasil dijalankan kepengurusan sebelumnya seperti 

misalnya kegiatan gathering masyarakat Indonesia, dan kegiatan-kegiatan olahraga dan seni budaya.

Dalam kepengurusan ke depan, tentu harus ada target untuk melakukan peningkatan-peningkatan. 

Ada beberapa kegiatan yang bisa lebih ditingkatkan ke depannnya. Dalam bidang seni budaya dan 

olahraga misalnya, bekerja sama dengan berbagai komunitas terkait untuk menghidupkan dan 

memfasilitasi latihan-latihan rutin dalam masing-masing cabang seni dan olahraga.

Selain itu juga, hal-hal lain yang dapat ditingkatkan adalah bersama-sama dengan KBRI dalam 

mensosialisasikan budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke dalam kegiatan-kegiatan yang 

dijalankannya. Satu hal lagi yang selama ini kurang terangkat adalah dalam membantu dan 

menyambut mahasiswa Indonesia yang baru tiba di Canberra agar dapat beradaptasi dengan 

kehidupan di Canberra secara lebih cepat.

‘Cinta’

Sedangkan kata ‘Cinta’, dimaknai bahwa mahasiswa sebagai mahluk sosial juga harus dapat 

memahami peranan sosialnya di masyarakat: berbagi. Seorang filsuf pendidikan, Paulo Freire, 

menyatakan bahwa pendidikan harus melibatkan tiga unsur: guru, murid (dalam relasi yang setara) 

dan “realitas dunia”. Tanpa itu, pendidikan hanya menghasilkan orang-orang yang diproduksi oleh 

pendidikan sebagai pengidola dirinya sendiri: belajarlah yang benar untuk karirmu di masa yang akan 

datang.

Cinta terhadap sesama. Inilah nilai terbaik dari arti sebuah kepemimpinan generasi muda, penyadaran 

mengenai realitas yang sebenar-benarnya realitas dan pemahaman akan peran dasar sebagai 

mahasiswa. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PPIA ACT ke depannya haruslah dapat 



merefleksikan kecintaannya terhadap sesama masyarakat Indonesia di ACT, di Australia, dan 

terutama terhadap saudara-saudara kita di Indonesia. PPIA ACT bersama-sama dengan PPIA Pusat, 

PPIA ANU, PPIA UC dan seluruh elemen masyarakat Indonesia di ACT harus secara aktif dan 

responsif dalam menyikapi berbagai macam isu dan bencana sosial kemanusiaan baik itu yang 

melanda Indonesia maupun dunia.

Lewat visi menghidupkan gerakan intelektual mahasiswa dengan slogannya “Buku, Pesta, dan 

Cinta’, diharapkan PPIA ACT dapat selalu bergerak untuk melakukan kontribusi nyata bagi 

lingkungan sekitar demi terciptanya perubahan yang lebih baik bagi Bangsa Indonesia.

Peran mahasiswa tentunya tidak ringan serta penuh pertanggungjawaban. Seperti pesan Pramoedya A. 

Toer, bahwa mahasiswa sebagai bagian dari rakyat yang memiliki intelektualitas, tidak memiliki 

hutang pada siapapun kecuali rakyat. Mahasiswa wajib membuat rakyat tahu dan sadar mengenai 

permasalahan, hak dan kewajiban mereka karena mahasiswa punya kemampuan dan ilmu untuk tahu. 

Mahasiswa haruslah bijak, dan tidak hanya duduk di bangku kuliah memikirkan kehidupannya saja. 

Rakyat membutuhkan kita karena kita berhutang pada mereka. Mahasiswa adalah rakyat dan kepada 

bangsa Indonesia lah mahasiswa harus memberikan kontribusinya.

1.2.2 MISI

1. Menjadikan PPIA ACT sebagai sebuah organisasi kemahasiswaan yang peka dan peduli terhadap 

civitas academica di Australia, dan ACT khususnya

2.  Menciptakan kerjasama yang utuh dan penuh manfaat dengan melakukan koordinasi yang intensif 

bersama berbagai macam lembaga dan kelompok/forum Indonesia di ACT.

3. Menjadikan PPIA ACT sebagai sebuah lembaga yang peduli dan kritis dalam menyikapi isu-isu 

sosial kemasyarakatan.

4. Menumbuhkan kesadaran bergerak bagi masyarakat Indonesia melalui kajian-kajian diskusi yang 

bersifat ilmiah.

5. Meningkatkan semangat olahraga dan seni di ACT melalui fasilitasi yang baik.

6. Menjadikan PPIA ACT sebagai sebuah lembaga yang inklusif bagi masyarakat Indonesia di ACT



1.2.3 PROGRAM

“Some people dream of success, while WE wake up and work hard for it!!
Keep Fight and Keep Your Faith, Always!!

Pada awal kepengurusan, PPIA ACT 13/14 telah merancang beberapa program yang akan 

dilaksanakan selama satu tahun kepengurusan. Beberapa program tersebut diantaranya:.

Biro Dana Usaha

1. Market Merchandise

2. Pesta Rakyat/Festival Indonesia

3. Merchandise PPIA ACT

4. Pasar Senggol

Biro Humas dan Media

1. Welcoming ‘Maba’ (Mahasiswa Baru) dan Warung Konsuler

2. Grand Launching PPIA ACT

3. Website PPIA ACT

4. Newsletter Bulanan

5. Facebook Group Bursa Update

6. Open Tender Logo PPIA ACT

Departemen Kajian Gerakan dan Keilmuan

1. Mengenal Tokoh (Ngetok)

2. Diskusi Kontemporer (Disko)

3. Nonton Sama Kastrat (Nomat)

4. Bedah Buku

5. Menu Amal –PPIA ACT Peduli Sesama

6. Tuan rumah KIPI 2014

7. Koordinasi dengan Forum Diskusi di ACT (Mapping Forum Diskusi)

Departmen Kreasi Mahasiswa

1. Pesta Rakyat/Festival Indonesia

2. Festival Seni Budaya di Indonesia ASEAN Day

3. Batik Day



4. Workshop Fotografi

5. Fasilitasi kegiatan seni budaya di ACT (mapping komunitas Seni Budaya)

Departemen Olah Raga

1. Turnamen Olahraga Mini SEAGAMES

2. Fasilitasi latihan rutin komunitas olahraga Indonesia di ACT (Mapping komunitas Olahraga)

1.3 EVALUASI UMUM 

Untuk merealisasikan visi “Menghidupkan gerakan intelektual mahasiswa” ke dalam sebuah 

tindakan edukatif, transformatif, dan peduli terhadap isu yang ada dan dilakukan dengan melibatkan 

semua elemen  yang ada, diturunkanlah visi tersebut ke dalam tujuh misi dan program kerja yang 

telah dipaparkan di atas. Berikut adalah gambaran evaluasi dari misi dan program kerja yang 

diaplikasikan dalam bentuk program kerja. 

Misi pertama yakni untuk menjadikan PPIA ACT sebagai sebuah organisasi kemahasiswaan 

yang peka dan peduli terhadap civitas academica di Australia, dan ACT khususnya dijalankan dengan 

berbagai cara. Program kerja utama yang sengaja kami rancang untuk meningkatkan kepekaan dan 

kepeduliaan ini adalah dengan merancang acara ‘Welcoming Maba’ bagi para mahasiswa baru yang 

datang ke Canberra. Upaya kami menyambut para mahasiswa baru ini diantaranya dilakukan dengan 

cara melakukan pendampingan dari awal ketibaan di Canberra. Kami juga berupaya menjangkau 

lembaga-lembaga pendidikan Australia semisal IALF dan IDP untuk memberikan informasi 

kehidupan di Canberra dan kontak ke PPIA ACT. Puncaknya pada tanggal 14 Februari 2014, kami 

menyelenggarakan acara ‘Welcoming Maba’ secara resmi di aula Toad Hall. Pada acara tersebut, kami 

pun mengundang KBRI Canberra bidang Konsuler untuk mengadakan Warung Konsuler dimana para 

mahasiswa yang baru tiba ini dapat mengurus keperluan administrasinya secara langsung. Selain itu, 

kami pun terus me-maintain Facebook Group Bursa Update 

(https://www.facebook.com/groups/bursa.canberra/) dan membuat Facebook Page resmi PPIA ACT 

(https://www.facebook.com/ppia.act?ref=hl) sebagai pusat informasi kegiatan di Canberra.

Misi yang kedua adalah untuk menciptakan kerjasama yang utuh dan penuh manfaat dengan 

melakukan koordinasi yang intensif bersama berbagai macam lembaga dan kelompok/forum 

Indonesia di ACT. Realisasi dari misi ini adalah dengan diadakannya temu lembaga dan koordinasi 

yang intensif dengan PPIA Ranting ANU dan UC. Pada kepengurusan 2013/2014 setidaknya 

diinisiasi beberapa program kerja bersama yang kami namakan program kerja ‘PPIA Canberra 

United’. Beberapa program kerja tersebut diantaranya: ‘Snowy Mountain Trip’ dan ‘Welcoming 

Maba’. Selain koordinasi intensif dalam temu lembaga, PPIA ACT juga berupaya mengoptimalkan 

kerja sama dengan menerbitkan secara rutin newsletter bulanan PPIA ACT ‘Ibu Kota’. Kami cukup 



berbangga dengan capaian dalam newsletter ini dikarenakan PPIA ACT adalah satu-satunya PPI di 

Australia yang selalu rutin menerbitkan Newsletternya setiap bulan. Hanya pada bulan Januari-

Februari saja kami menggabungkan edisi Newsletter dikarenakan libur panjang perkuliahan di ACT. 

Bentuk kerja sama lainnya adalah dengan mendorong aktifnya elemen masyarakat Indonesia dalam 

persiapan Kongres PPIA Pusat pada bulan Juli 2013. Lewat sosialisasi aktif melalui milis dan 

pelaksanaan Mini AGM untuk menyambut Kongres PPIA Pusat, PPIA di wilayah ACT sepakat 

mengusung calon sendiri yakni a.n Sdr. Awidya Santikajaya walau pada akhirnya ybs tidak terpilih 

sebagai Ketua PPIA Pusat. 

Misi yang ketiga, yakni menjadikan PPIA ACT sebagai sebuah lembaga yang peduli dan 

kritis dalam menyikapi isu-isu sosial kemasyarakatan diaktualisasikan dengan membentuk 

Departemen Kajian Gerakan dan Keilmuan (KGK). Program-program yang diadakan oleh 

Departemen KGK seperti Diskusi Kontemporer, ‘Ngenal Tokoh’, dan ‘Nomat’ yang membahas 

beragam isu semisal isu pendidikan, hubungan bilateral Indonesia-Australia maupun Pemilu 2014 

merupakan wujud kepedulian kami untuk menghidupkan gerakan intelektual mahasiswa. Pada 

kepengurusan 2013/2014, kami juga tak lupa mengambil momen untuk memperingati 15 tahun 

reformasi dengan menghadirkan diskusi ala warung kopi yang mengundang beberapa ‘mantan’ aktivis 

1998 untuk bercerita mengenai pengalaman dan lesson learned dalam 15 tahun masa reformasi ini. 

Selain itu juga, kami berupaya menghadirkan kepeduliaan terhadap beberapa Hari Besar dan Hari 

Nasional Indonesia dengan cara mengingatkan mengenai hal tersebut lewat jejaring sosial media 

PPIA ACT. Tidak hanya melalui ucapan dan poster yang diberikan, tetapi juga melalui tulisan untuk 

menyampaikan sejarah di balik diperingatinya Hari Nasional tersebut. Beberapa yang kami angkat 

adalah Hari Pendidikan, Hari Batik dan Hari Nusantara. Hadirnya ‘menu amal’ sebagai wujud 

proaktif PPIA ACT untuk mengajak seluruh masyarakat Indonesia di Canberra untuk peka terhadap 

isu sosial di tanah air juga adalah perwujudan misi ketiga ini. Kami berupaya menunjukkan 

kepedulian kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah dengan mengadakan fundraising. 

Beberapa fundraising yang diadakan adalah untuk membantu korban Gempa Aceh, korban Taifun 

Haiyan di Filipina, dan korban Gempa Sinabung dan Kelud. 

Perwujudan misi yang keempat, yakni untuk Menumbuhkan kesadaran bergerak bagi 

masyarakat Indonesia melalui kajian-kajian diskusi yang bersifat ilmiah juga dilakukan melalui 

program-program di Departemen KGK. Di awal kepengurusan, kami menyelenggarakan Diskusi 

‘Publish and Flourish’ untuk mengangkat semangat mahasiswa dalam menulis ide dan gagasannya. 

Selain itu juga, PPIA ACT selalu menekankan dalam setiap kegiatan diskusi yang diselenggarakan, 

sebisa mungkin harus ada sebuah tulisan yang menjadi outcome dari diskusi tersebut untuk disebarkan 

melalui jejaring sosial media PPIA ACT. Hal ini karena kami percaya bahwa with our thoughts, we 

can help Indonesia. Hal lain untuk meningkatkan semangat keilmuan adalah dengan mengadakan 

Konferensi Internasional Pelajar Indonesia (KIPI) 2014. Acara terbesar PPIA ACT ini kami adakan 

untuk menunjukkan bahwa pelajar Indonesia mampu menyumbangkan ide dan gagasannya untuk 



Indonesia melalui kontribusi intelektual. Hal ini terbukti berhasil karena panitia berhasil 

mengumpulkan abstrak dari lebih 300 pelajar Indonesia di berbagai belahan dunia. Sebuah 

peningkatan yang cukup besar dibandingkan KIPI 2012 di Brisbane yang mengumpulkan kurang 

lebih 200 abstrak. 

Misi yang kelima adalah meningkatkan semangat olahraga dan seni di ACT melalui fasilitasi 

yang baik. Misi ini hadir sebagai bentuk kepedulian kami untuk lebih memfasilitasi semangat 

olahraga dan seni budaya melalui berbagai kegiatan yang diadakan PPIA. Beberapa bentuk kegiatan 

yang berupaya kami realisasikan diantaranya adalah ‘Turnamen Olahraga Mini ASEAN 

SEAGAMES’ dan ‘Southeast Asian Cultural Festival’ untuk memfasilitasi komunitas-komunitas 

olahraga dan seni di Canberra dan sekaligus meningkatkan kebersamaan diantara negara-negara 

ASEAN; penyelenggaraan Festival Indonesia; dan kegiatan Pasar Senggol. Lebih lanjut, dalam rangka 

membantu memfasilitasi kegiatan-kegiatan olahraga dan seni budaya, PPIA ACT juga telah 

menyusun jadwal latihan-per Komunitas yang bisa diakses seluruh masyarakat Indonesia di Canberra 

melalui website resmi PPIA ACT (www.ppia-act.org).

Misi yang keenam atau yang terakhir yakni untuk menjadikan PPIA ACT sebagai sebuah 

lembaga yang inklusif bagi masyarakat Indonesia di ACT. Beberapa program kami hadirkan untuk 

mewujudkan misi ini, diantaranya adalah dengan melakukan open tender pembuatan logo PPIA ACT 

berhadiah merchandise PPIA; open recruitment kepengurusan PPIA ACT 13/14; Newsletter bulanan 

‘Ibu Kota’ yang juga menghadirkan kolom ‘Pojok UC dan Pojok ANU’; ‘Grand Launching’ program 

dan kepengurusan PPIA ACT pada acara Pasar Senggol pertama; dan Market Merchandise dimana 

masyarakat Indonesia di Canberra dapat memesan merchandise PPIA seperti Hoodie dan Kaos; 

Secara umum, dengan melihat pencapaian dari setiap misi PPIA ACT 13/14, dapat dikatakan 

bahwa visi ‘Menghidupkan Gerakan Intelektual Mahasiswa’ dengan slogannya ‘Buku-Pesta-

‘Cinta’ telah secara optimal berupaya kami jalankan dalam mewujudkan PPIA ACT yang lebih 

peduli dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Sekadar tambahan dalam evaluasi umum ini, PPIA 

ACT juga telah berupaya membangun internasi organisasi yang profesional dan akuntabel. Hal ini 

dapat dilihat dari pembentukkan penyusunan resume kegiatan yang diterbitkan melalui newsletter 

bulanan, perekrutan pengurus secara Open Recruitment; LPJ Keuangan yang transparan, hadirnya 

sistem kinerja baru PPIA dengan adanya rapat rutin pengurus sebulan sekali, dan juga keberhasilan 

dalam meningkatkan dana kas secara signifikan dari sebelumnya hanya sekitar $200 menjadi kurang 

lebih $900 di akhir kepengurusan (LPJ Keuangan terlampir). 

Lebih lanjut, untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan kinerja Ketua Umum dan Wakil 

Ketua, dibuatlah struktur organisasi yang meliputi Badan Pengurus Harian (Ketua Umum, Wakil 

Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum), tiga Departemen (Kajian Gerakan dan 

Keilmuan, Kreasi Mahasiswa, dan Olahraga), dan dua Biro (Dana Usaha dan Humas Media).



1.4 KEPENGURUSAN PPIA ACT 2013/2014

1. Pandu Utama Manggala:

Ketua Umum / President of PPIA ACT 13/14

2. Marlisa Wahyuningsih Soepeno:

Wakil Ketua Umum / Vice President of PPIA ACT

3. Cacik Rut Damayanti: 

Sekretaris Umum / General Secretary of PPIA ACT

4. Karina Dwi Handayani: 

Bendahara Umum / Tresurer of PPIA ACT 13/14

5. Dinda Pasinringi: 

Kepala Biro Dana Usaha / Head of Financial Bureau - PPIA ACT 13/14

6. M. Saad Nurul Ishlah: 

Kepala Biro Humas dan Media / Head of Information and Media Bureau - PPIA ACT 13/14

7. Reinaldy Abilegawa: 

Wakil Kepala Biro Humas dan Media Deputy Head of Information and Media Bureau - PPIA 

ACT 13/14

8. Benny Harold Sitompul: 

Wakil Kepala Biro Humas dan Media / Deputy Head of Information and Media Bureau -

PPIA ACT 13/14

9. Bramantya Dwiputra Widodo: 

Kepala Departemen Kajian Gerakan dan Keilmuan / Head of Educational Department - PPIA 

ACT 13/14

10. Donny Harrison P. Pasaribu: 

Wakil Kepala Departemen Kajian Gerakan dan Keilmuan / Deputy Head of Educational 

Department - PPIA ACT 13/14

11. Billy Gracia Yosaphat Mambrasar: 

Departemen Kajian Gerakan dan Keilmuan / Officer of Educational Department - PPIA ACT 

13/14

12. M. Rizky Anandhika:

Departemen Kajian Gerakan dan Keilmuan / Officer of Educational Department - PPIA ACT 

13/14

13. Fauzi Akbar: 

Kepala Departemen Olahraga / Head of Sports Department - PPIA ACT 13/14

14. Ihsan Nurviandi: 

Wakil Kepala Departemen Olahraga / Deputy Head of Sports Department - PPIA ACT 13/14

15. Olvyanus Dadi Lado: 



Kepala Departemen Kreasi Mahasiswa / Head of Arts and Culture Department - PPIA ACT 

13/14

16. Yosafat Reza Leonard: 

Wakil Kepala Departemen Kreasi Mahasiswa / Deputy Head of Arts and Culture Department 

- PPIA ACT 13/14





1.5 EVALUASI SWOT

Strength

 Kapabilitas pengurus PPIA ACT
 Kedekatan dengan KBRI Canberra
 Hubungan yang erat dengan PPIA Ranting 

dan Pusat
 Jaringan yang dimiliki PPIA ACT terhadap 

berbagai stakeholder

Weakness

 Tidak adanya sekretariat yang tetap  
 PPIA Cabang tidak mempunyai sumber dana 

yang pasti

Opportunity

 Dukungan dari berbagai Komunitas di 
Canberra

 Kredibilitas PPIA ACT yang telah terbangun
 Universitas di Canberra sangat terbuka 

terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh 
PPIA

Threat

 Komitmen di luar PPIA ACT yang lebih 
“menggiurkan” (misal: pekerjaan, komunitas 
lain)

 SDM di Canberra yang terbatas

1.5 PENUTUP

"If you're sure that you are on the right path, don't worry about 

how much time it will take to reach success and what people say about it"

-Anonym

Menjadi Ketua Umum dari sebuah organisasi sebesar Perhimpunan Pelajar Indonesia di

Australian Capital Territory tentunya telah mengajarkan saya banyak hal sekaligus menjadi 

pengalaman yang berarti. Selama satu periode kepengurusan, hari-hari diwarnai dengan bermacam-

macam perasaan. Ada kalanya tegang menunggu sesuatu, kecewa, juga bahagia ketika kerja keras 

yang dilakukan mampu mencapai sesuatu dan tidak sia-sia. Hanya semangat, kreativitas, dan kerja 

keras semua pihak yang membawa kepada kesuksesan PPIA ACT 13/14. Saya pun menyadari, 

kesuksesan yang dicapai PPIA ACT bukanlah hasil dari hebatnya seorang Pandu Utama Manggala, 

tetapi dari pengurus yang sangat luar biasa yang mencurahkan segenap kemampuannya di PPIA ACT 

ini. Oleh sebab itu, rasa terima kasih dan hormatku setinggi-tingginya untuk seluruh pengurus PPIA 

ACT 2013/2014 atas segala dedikasi dan kontribusinya selama ini. Tentunya tak lupa saya ucapkan 

terima kasih juga untuk Istri saya Intan Putri Hertyas serta Dafi’ dan Alana yang telah merelakan 

sedikit waktu keluarganya dan yang selalu mendukung segala yang saya baktikan di PPIA ACT ini.

Namun, tentunya tak ada gading yang tak retak, saya pun menyadari tidak ada yang sempurna 

selain Allah SWT, pemilik segala yang ada di langit dan bumi ini. Oleh karena itu atas nama segenap 

pengurus PPIA ACT, saya mohon maaf apabila selama kepengurusan ini masih banyak kekurangan 

atau ada perbuatan maupun ucapan yang tidak berkenan. Semoga itu semua dapat menjadi 

pembelajaran ke depan dan lessons learned bagi PPIA ACT selanjutnya. 

Demikianlah Laporan Pertanggungjawaban dari Ketua Umum PPIA ACT 2013/2014. 

Kesalahan, kekurangan, kelemahan, atau kekhilafan yang kami lakukan baik sengaja atau tidak 



sengaja, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Pandu tentunya adalah pribadi manusia biasa yang juga 

ada kekurangan di sana-sini. Kata, sikap, dan tindakan, baik yang disengaja atau tidak sengaja 

mungkin membuat banyak orang sakit. Untuk itu sekali lagi, saya memohon maaf sebesar-besarnya 

dan mempersilahkan anda yang merasa pernah saya sakiti atau mempunyai piutang kepada saya untuk 

segera menghubungi saya. 

Terakhir, laporan Pertanggungjawaban ini saya persembahkan sebagai bukti pelaksanaan 

amanah serta sebagai ungkapan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan 

selama ini sehingga akhirnya amanah ini bisa berjalan baik. It has been an absolute pleasure and we 

look forward to seeing you in the future. Thank you! 

Scullin, ACT 5 April 2014

Pandu Utama Manggala

Ketua Umum PPIA ACT 13/14

“Buku-Pesta-‘Cinta’”



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN

WAKIL KETUA UMUM PPIA ACT 2013/2014: BUKU-PESTA-‘CINTA’

Tugas dan fungsi wakil ketua PPIA ACT secara umum adalah membantu kelancaran program kerja PPIA 

ACT selama periode 1 tahun kepengurusan, khususnya melakukan supervisi terhadap kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan oleh Bidang Dana Usaha dan Kreasi Mahasiswa. 

Selama hampir satu tahun kepengurusan, beberapa kegiatan yang dilakukan oleh bidang dana usaha antara 

lain adalah melakukan penjualan merchandise PPIA dan melakukan penjualan makanan di stall PPIA pada 

pelaksanaan Festival Indonesia pada bulan Oktober 2013. Penjualan merchandise PPIA ACT di Canberra 

terlaksana dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari antusias mahasiswa untuk melakukan pemesanan dan 

pembayaran merchandise. Namun demikian, kurangnya informasi dari PPIA Australia kepada PPIA ACT 

mengenai perkembangan pemesanan merchandise menyebabkan terhambatnya pendistribusian merchandise 

kepada pemesan dan pembagian keuntungan yang sampai saat ini belum dilakukan. 

Kegiatan besar kedua dari bidang Dana Usaha adalah penjualan makanan pada Festival Indonesia 2013. 

Kegiatan ini hasilnya tidak cukup baik, karena makanan yang dijual hanya sedikit yang dibeli oleh 

pengunjung. Hal ini disebabkan karena letak stall PPIA yang sangat tidak strategis di dekat panggung dan 

pengunjung hanya fokus kepada pertunjukan di panggung, selain itu, jumlah makanan yang dijual terlalu 

banyak, namun pengunjungnya tidak sebanyak pengunjung Festival Indonesia di tahun sebelumnya. 

Untuk bidang Kreasi Mahasiswa, kegiatan besar yang dilakukan oleh Pameran Fotografi dan pelatihan dasar 

dasar fotografi bekerja sama dengan komunitas fotografi Indojeprets Canberra. Kegiatan ini terlaksana dengan 

sangat baik, dihadiri oleh masyakarat dan mahasiswa yang memiliki keinginan untuk mendalami fotografi 

lebih jauh. Selain itu, pameran fotografi juga bekerjasama dengan ibu Betsy Phillips, diaspora Indonesia di 

Canberra yang memiliki banyak koleksi foto pribadi, terutama yang berkaitan dengan suasana alam Nusa 

Tenggara Timur. 

Selain supervise terhadap kedua bidang ini, wakil ketua PPIA ACT juga diminta untuk mengawal dan 

membantu persiapan dan pelaksanaan KIPI 2014. Hal ini dilakukan untuk memastikan kelancaran rangkaian 

acara dalam KIPI 2014. Tugas yang dilaksanakan antara lain membantu mengawasi pelaksanaan kegiatan 

pencarian dana dan penggunaan dana yang dikumpulkan oleh panitia KIPI dan bertanggung jawab atas 



kegiatan kegiatan sidelines KIPI yaitu networking dinner dan closing dinner KIPI. Pelaksanaan seluruh 

rangkaian acara tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dengan solidnya panitia KIPI, terutama menjelang 

dan selamapa pelaksanaan acara. 

Beberapa hal yang menjadi catatan wakil ketua PPIA ACT dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah 

naik turunnya komitmen pengurus PPIA ACT, terutama di bidang dana usaha dan kreasi mahasiswa. Tidak 

konsistennya komitmen tersebut berdampak kepada terhambatnya beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh 

kedua bidang tersebut, dan kurangnya kreativitas untuk melakukan inovasi atau kegiatan kegiatan lain yang 

seharusnya bisa dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun. Diharapkan kelemahan ini bisa diperbaiki di 

masa kepengurusan PPIA ACT mendatang. 

Turner, ACT 5 April 2014

Marlisa Wahyuningsih Soepeno

Wakil Ketua Umum PPIA ACT 13/14

“Buku-Pesta-‘Cinta’”



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN

BENDAHARA UMUM PPIA ACT 2013/2014: BUKU-PESTA-‘CINTA’

1. Pendahuluan

Job Description bendahara umum:

1. Mengatur cash flow keuangan PPIA ACT

2. Supervisi Biro Dana Usaha

3. LPJ Keuangan tengah dan akhir tahun

4. Rekening PPIA ACT

5. Koordinator Sumbangan Sosial

2. Evaluasi kinerja

1. Mengatur cashflow keuangan PPIA ACT

Cash flow keuangan PPIA ACT telah dijalankan dengan baik dengan sistem otorisasi ganda 

untuk melakukan pengeluaran uang dari rekening PPIA ACT, yaitu setiap cash outflow dari 

rekening harus mendapat otorisasi dari ketua dan bendahara umum.

2. Supervisi Biro Dana Usaha

Kerja sama antara bendahara umum dengan biro dana usaha telah terlaksana dengan baik 

dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh biro dana usaha. Detail kegiatan biro dana usaha 

dapat dilihat pada LPJ biro dana usaha.

3. LPJ Keuangan tengah dan akhir tahun

LPJ Keuangan tengah tahun (Oktober 2013) tidak dilaporkan karena terkendala dengan 

kesibukan untuk mempersiapkan acara Festival Indonesia. LPJ Keuangan akhir tahun akan 

dilaporkan pada saat AGM.

4. Rekening PPIA ACT

Rekening PPIA ACT telah dibuka pada bulan April 2013. Pembuatan rekening PPIA ACT 

merupakan suatu kemajuan karena kepengurusan sebelumnya masih menggunakan rekening 

atas nama pribadi untuk keperluan organisasi.



5. Koordinator Sumbangan Sosial

Sumbangan sosial telah 3 kali dikumpulkan, dengan rincian sebagai berikut:

No. Bencana Periode Jumlah 

(AUD)

Disalurkan melalui Keterangan

1 Gempa di Aceh 5-18 Juli 2013 1,365 PMI Donasi

2 Typhoon Haiyan di 

Filipina

11-22 November 2013 730 ANUFA page di 

Australian Red Cross

Donasi

3 Gunung Sinabung 

dan Gunung Kelud

15 Februari-4 April 

2014

1,150.96 PMI dan relawan 

bencana Gn. Kelud

Donasi dan 

penjualan raffle 

tickets

Total 3,245.96

Program Menu Amal dilaksanakan dengan model seperti ini, yaitu reaktif, karena 

diperkirakan jika dibuka rekening untuk sumbangan secara terus-menerus tanpa tujuan dana 

yang jelas akan menimbulkan kekhawatiran akan penyelewengan dana.

3. Evaluasi SWOT

 Strength : Membuka rekening PPIA ACT dengan sistem otorisasi ganda untuk cash 

outflow.

 Weakness : Tidak melaporkan LPJ Keuangan di tengah tahun.

 Opportunity : -

 Threat : -

4. Penutup

Evaluasi umum:

Secara umum, tugas bendahara umum telah dilaksanakan dengan baik.

Saran utk pengurus selanjutnya:

- Melaporkan LPJ Keuangan di tengah dan akhir tahun.

- Menyalurkan dana sumbangan dan me-reimburse uang teman-teman pengurus dengan lebih 

cepat.

Turner, ACT 5 April 2014

Karina Dwi Handayani

Bendahara Umum PPIA ACT 13/14

“Buku-Pesta-‘Cinta’”



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN

KEPALA BIRO DANA USAHA

PPIA ACT 2013/2014: BUKU-PESTA-‘CINTA’

Biro ini berada di bawah koordinasi Bendahara Umum dan merupakan “mesin uang” PPIA 
ACT. Kegiatan yang dilaksanakan adalah untuk memperoleh profit demi membiayai semua 
kegiatan PPIA ACT.

PROGRAM KERJA

1. Market Merchandise

• Danus bersama PPIA Pusat mengkoordinasikan pemesanan merchandise PPIA 
(PPIA ACT, PPIA UC, PPIA ANU)

• 2 kali pemesanan (Juli & Desember 2013)

• Evaluasi program adalah waktu pengiriman merchandise 2 kali terlambat. 

2. Pasar Senggol 

• Danus dalam program ini turut mengatur stall penjualan makanan dan pernak-
pernik khas Indonesia, pengamanan selama acara dan kebersihan setelah acara 
selesai.

• Program ini dilakukan 2 kali pada bulan April 2013 dan Maret 2014

• Evaluasi program berjalan dengan lancar. 

3. Indonesia-ASEAN Day

• Danus dalam program ini mengatur stall penjualan makanan dan pernak-
pernik khas Indonesia.

• Evaluasi program berjalan dengan lancar. 

4. Festival Indonesia

• Pesta Rakyat tahunan kerjasama PPIA ACT dengan KBRI.

• Danus dalam acara ini mengkoordinasi acara, stall penjualan, kebersihan, door 
prize dan penjualan raffle ticket.

• Evaluasi program berjalan dengan lancar, namun koordinasi pelaksanaan 
dapat lebih baik. 



SWOT 

• Strength:  membantu PPIA dalam mengumpulkan dana operational.

• Weakness: lebih bersifat sebagai pendukung program biro serta dpartemen 
lainnya 

• Opportunity: Turut  membantu mengumpulkan biaya operasional PPIA ACT.

• Threat: 

PENUTUP 

Saran untuk kepengurusan berikutnya:

• Sebaiknya ada penyusunan program kerja untuk satu periode kepengurusan 
sehingga pengaturan kerja dalam lebih mudah dan lebih baik. 

Belconnen, ACT 5 April 2014

Dinda Pasinringi

Kepala Biro Dana Usaha PPIA ACT 13/14

“Buku-Pesta-‘Cinta’”



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN

DEPARTEMEN KAJIAN GERAKAN DAN KEILMUAN (KGK)

PPIA ACT 2013/2014: BUKU-PESTA-‘CINTA’

Berdasarkan harapan ketua PPIA ACT 2013/2014, Departemen KGK berfungsi sebagai wadah bagi 

masyarakat Indonesia di Canberra, khususnya pelajar, untuk dapat lebih membuka cakrawala ilmu 

pengetahuan dan meningkatkan kemampuan untuk mengkaji dan berpikir secara kritis konstruktif 

dalam menanggapi berbagai isu dan tema. Isu utama yang diangkat dalam kepengurusan ini adalah isu 

pendidikan. 

Departemen KGK dikepalai oleh Bramantya D. Widodo, dengan 3 orang anggota aktif, yaitu Donny 

H.P. Pasaribu, M. Rizqy Anandhika. dan Billy G.Y. Mambrasar. Sayangnya, selepas akhir tahun 

2013, anggota aktif departemen KGK hanya Donny H.P. Pasaribu, karena M. Rizqy Anandhika telah 

kembali ke tanah air setelah selesai masa studinya dan Billy G.Y. Mambrasar harus berkonsentrasi 

pada komitmen lain di luar PPIA ACT. Meskipun begitu, keduanya tetap memberikan dukungannya 

dalam berbagai kesempatan.

Program kerja yang dimandatkan kepada departemen KGK adalah sebagai berikut:

1. Mengenal Tokoh (Ngetok)

Deskripsi – tujuan dari program mengenal tokoh adalah untuk kembali membangkitkan semangat 

kebangsaan melalui pengenalan tokoh-tokoh nasional. Publikasi ngetok dilakukan melalui penulisan 

artikel di website PPIA ACT dan penyebarluasan informasinya melalui media sosial. Tujuannya agar 

warga Canberra mendapatkan informasi dan penyegaran mengenai biografi singkat sang tokoh 

nasional dan kontribusinya terhadap bangsa Indonesia. Ngetok direncanakan untuk dipublikasikan 

tiap bulan.

Evaluasi – Pada pelaksanaannya, departemen KGK hanya mampu mempublikasikan tiga artikel 

ngetok sepanjang satu tahun kepengurusan (detail terlampir). Meskipun sudah sempat membagi tugas 

untuk menulis di bulan-bulan awal kepengurusan, departemen KGK mengalami kesulitan untuk 

menentukan tokoh tertentu yang akan diangkat setiap bulannya.

2. Diskusi Kontemporer (Disko)

Deskripsi – program disko merupakan program utama dari departemen KGK. Disko mengambil 

format seminar atau workshop yang membahas suatu isu terkini, dengan narasumber yang ahli di 

bidangnya. Harapannya, disko dapat memfasilitasi warga dan pelajar Canberra untuk berdiskusi dan 



menanggapi secara kritis berbagai persoalan dan isu kontemporer. Disko direncanakan untuk 

dilaksanakan setidaknya satu kali setiap bulan.

Evaluasi – departemen KGK mampu melaksanakan disko secara baik (detail terlampir). Hal ini tidak 

terlepas dari dukungan dan koordinasi intensif antara PPIA ACT dengan berbagai forum diskusi di 

Canberra dan dengan KBRI. Meskipun begitu, dalam beberapa kesempatan yang ada, warga dan 

pelajar Canberra yang menghadiri kegiatan disko belum sebanyak yang diharapkan (hanya sekitar 10 

– 20 orang).

3. Koordinasi dengan Forum diskusi di ACT

Deskripsi – Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memetakan berbagai forum diskusi di 

Canberra, guna mendukung kegiatan disko. Harapannya, PPIA ACT dapat berkoordinasi dengan baik 

dan bekerja sama dengan berbagai forum diskusi yang ada. Sehingga pada setiap kegiatan, forum 

diskusi yang ada bisa saling mendukung dan mendapatkan perhatian publik yang lebih luas.

Evaluasi – Dengan pendekatan pribadi dari pengurus PPIA ACT, berbagai forum diskusi di Canberra 

dapat saling berkoordinasi dan bekerja sama. Hal ini menguntungkan bagi pelaksanaan disko 

departemen KGK.

4. Nonton bersama KGK (Nomat)

Deskripsi – dengan program nomat diharapkan departemen KGK dapat membuka wawasan warga 

dan pelajar Canberra terhadap suatu isu melalui media yang lebih “cair” dibandingkan dengan format 

seminar. Harapannya, selain memberikan hiburan, peserta bisa meningkatkan sikap kritis terhadap 

fenomena yang ada di masyarakat. Nomat direncanakan untuk dilaksanakan setidaknya satu kali 

dalam dua bulan.

Evaluasi – Program nomat adalah program yang paling tidak berhasil dilaksanakan oleh departemen 

KGK. Departemen KGK hanya mampu melaksanakan dua kali nomat di awal kepengurusan (detail 

terlampir). Selain keterbatasan materi film, kurangnya koordinasi, pembagian tugas, dan penetapan 

penanggung jawab kegiatan di awal kepengurusan menjadi penyebab utama ketidakberhasilan ini. 

Dalam beberapa kesempatan, di bulan-bulan tertentu slot waktu yang ada sudah diisi oleh kegiatan 

besar dari departemen/biro PPIA ACT maupun pihak lainnya.

5. Tuan rumah Konferensi Internasional Pelajar Indonesia (KIPI) 2014

Deskripsi – Pada bulan September 2013, PPIA ACT menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah KIPI 

2014. KIPI merupakan konferensi pelajar Indonesia yang terbesar di Australia, yang sudah 

diselenggarakan sejak tahun 2007. Dalam pelaksanaannya yang ke-empat ini, KIPI 2014 mengusung 

tema “Beyond MDGs: Reinforcing Indonesia’s Potential towards Realizing Future Global 



Development Agenda”. KIPI 2014 telah berhasil dilaksanakan pada tanggal 7-8 Maret 2014 di ANU. 

Dari total 300 abstrak yang diterima panitia, sebanyak 48 abstrak diundang ke Canberra untuk 

mempresentasikan hasil risetnya. Dalam kegiatan tersebut, peserta juga membangun jaringan dengan 

rekan-rekan Australia dari Australia-Indonesia Youth Association (AIYA). Pelaksanaan KIPI 2014 

mendapatkan dukungan penuh dari KBRI dan ANU.

Evaluasi – Menyiapkan konferensi internasional dalam waktu hanya enam bulan adalah suatu hal 

yang “gila” untuk dilakukan. Detail pelaksanaan KIPI 2014 akan disampaikan dalam laporan terpisah. 

Secara umum, persiapan KIPI 2014 menyedot seluruh sumber daya dan energi departemen KGK. 

Akibatnya, banyak kegiatan departemen KGK lainnya yang tidak dapat secara baik dilaksanakan 

selepas bulan September 2013.

6. Menu amal/PPIA peduli sesama

Deskripsi - dengan kegiatan menu amal atau PPIA peduli sesama ini, diharapkan pelajar di Canberra 

dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap masalah sosial dan kemasyarakatan, misalnya 

terjadinya bencana alam di Indonesia. Adapun kegiatan menu amal yang pada awalnya berada di 

bawah departemen KGK pada akhirnya dijalankan oleh Bendahara Umum dengan bantuan Biro Dana 

Usaha.

Secara singkat, dapat kami sampaikan evaluasi umum departemen KGK, sebagai berikut:

Strength

 Kapabilitas anggota departemen KGK

 Jaringan yang dimiliki PPIA ACT terhadap 

berbagai pemangku kepentingan di Canberra

Weakness

 Koordinasi dan pembagian tugas yang kurang 

jelas

 Anggota departemen KGK semuanya dari 

ANU

Opportunity

 Dinamisnya komunitas akademik di ACT

 Dukungan KBRI

 Universitas di Canberra sangat terbuka 

terhadap kegiatan akademik

Threat

 Komitmen di luar PPIA ACT yang lebih 

“menggiurkan” (misal: pekerjaan, komunitas 

lain)

Permasalahan terbesar yang dihadapi departemen KGK dalam kepengurusan 2013/2014 adalah 

koordinasi dan pembagian tugas. Hal ini kami sadari betul dan merupakan tanggung jawab kepala 

departemen KGK. Oleh karena itu, kami mengakui kelemahan dan ketidakmampuan kami dalam 

memastikan job description dan penanggung jawab kegiatan, serta memastikan setiap program 

dijalankan sesuai waktu yang ditetapkan.



Kami menyarankan kepada kepengurusan selanjutnya agar memiliki kejelasan dalam penanggung 

jawab setiap program dan melakukan evaluasi berkala agar setiap program dapat berjalan dengan 

baik. Baik juga kiranya untuk memiliki anggota yang lebih luas dan meliputi ANU, UC, dan ADFA, 

karena di ketiga tempat tersebut memiliki forum-forum diskusi mengenai Indonesia yang sudah 

terformat dengan baik. Hal terakhir yang dapat disarankan adalah memastikan keinginan untuk 

menulis terus dipupuk sehingga setiap program dapat terlaporkan, serta tersampaikan maksud dan 

informasinya ke publik.

Sebagai penutup, dengan rendah hati kami sampaikan bahwa departemen KGK telah memberikan 

yang terbaik untuk memenuhi misi dan menggapai visi dari kepengurusan PPIA ACT 2013/2014. 

Kami mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya untuk anggota departemen KGK 2013/2014 atas 

pencapaian tersebut. Meskipun banyak kekurangan dalam pelaksanaannya, program yang dijalankan 

sudah memberikan kontribusi dalam memfasilitasi warga dan pelajar di Canberra dalam 

meningkatkan wawasan terhadap isu kontemporer yang ada. 

Demikian laporan pertanggungjawaban ini kami susun. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi bahan 

pembelajaran bagi kepengurusan PPIA ACT selanjutnya.

Belconnen, ACT 5 April 2014

Bramantya Dwiputra Widodo

Ketua Departemen KGK PPIA ACT 13/14
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Bulan Ngetok Disko Nomat KIPI Catatan

April 2013 27 April 2013
Diskusi pendidikan
Narasumber: 
Risa Bhinnekawati – PhD Candidate, ANU
Tempat: UC
Partner: PPIA UC, PPIA ANU

30 April 2013
Workshop penulisan akademik “Publish & 
Flourish”
Narasumber: 
Shiro Armstrong – Crawford School, ANU
Tempat: Crawford School, ANU
Partner: Indonesia Synergy, East Asia Forum 
(ANU)

27 April 2013
Alangkah Lucunya 
Negeri Ini

Mei 2013 20 Mei 2013
Budi Utomo
Refleksi hari 
kebangkitan nasional
Oleh: M. Rizqy

14 Mei 2013
Diskusi Australia White Paper
“Indonesia’s Perspective in the Asian Century 
White Paper: Are the Strategies Mutually 
Beneficial for Indonesia and Australia”
Narasumber:
Rachel Bacon - Executive Coordinator 
Domestic Policy, Department of Prime Minister 
and Cabinet (DPMC) Australia
Widya Rahmanto – KBRI
Pandu Manggala – PPIA ACT
Awidya Santikajaya – Indonesia Synergy
Erick Hansnata – Indonesia Synergy
Tempat: Balai Kartini, KBRI
Partner: KBRI, Indonesia Synergy

31 Mei 2013
Antologi 9808

PPIA ACT 
mempublikasikan 
respon terhadap 
Australia White Paper



30 Mei 2013
Diskusi pendidikan “Actual Issues on 
Indonesian Education System
Narasumber:
Prof. Ronny – KBRI
Suharti Sutar – PhD candidate, ANU
KBRI
Tempat: UC
Partner: Forum Indonesia, Indonesian HDR 
students, PPIA UC, KBRI, Gelar

31 Mei 2013
Diskusi 15 tahun reformasi
Narasumber:
Aktifis pergerakan mahasiswa 1998
Tempat: ANU

Juni 2013 Final Exam

Juli 2013 Winter Break

Agustus 2013 29 Agustus 2013
Mohammad Hatta
Oleh: Bramantya 
Widodo

22 Agustus 2013
Diskusi pembangunan berkelanjutan
Narasumber: Fitrian Ardiansyah – PhD 
candidate, ANU
Tempat: ANU

September 2013 18 September 2013
Diskusi prospek hubungan Indonesia-Australia 
di bawah administrasi Abbott
Narasumber:
Evi Fitriani – HI UI
Supriyanto Suwito – KBRI
Tempat: ANU

21 September 2013
Link film The Day 
After Peace

21 September 2013
Mengenal Peace One 
Day
(annual day of non-
violence and cease-
fire)



Oktober 2013 24 Oktober 2013
Public lecture Komisi Yudisial RI
Narasumber:
Suparman Marzuki – Ketua KY RI
Tempat Ann Harding, UC
Partner: Forum Indonesia, KBRI

Open 
recruitment 
kepanitiaan 
KIPI 2014

November 2013 Final Exam

Desember 2013 13 Desember 2013
Ir. H. Raden Djuanda 
Kartawidjaja
Mengenal hari 
nusantara
Oleh: Bramantya 
Widodo

13 Desember 2013
Bedah Buku “Melawan Takdir”
Narasumber:
Hamdan Juhannis – author “Melawan Takdir”
Tempat: Balai Kartini, KBRI
Partner: Kelurahan Woden Valley, KBRI

Press release 
KIPI 2014

Januari 2013 Summer Break

Februari 2013 17 Februari 2014
Indonesian Foreign Policy Outlook in the 
Forthcoming Leadership Transition
Narasumber:
Dinna Wisnu – Universitas Paramadina
Andrew Carr – Strategic and Defence Studies 
Centre, ANU
Tempat: ANU
Partner: Indonesia Synergy

Maret 2013 19 Maret 2014
Challenges and Opportunities in Local 
Government in Indonesia
Narasumber:
Bima Arya Sugiarto – Walikota Bogor terpilih
Tempat: ANU
Partner: Indonesia Synergy

7-8 Maret 
2014
KIPI 2014



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN

DEPARTEMEN OLAHRAGA

PPIA ACT 2013/2014: BUKU-PESTA-‘CINTA’

1. Pendahuluan Biro / Departemen

Pada kepengurusan PPIA ACT tahun 2013-2014, Departemen Olahraga dibentuk dengan tujuan untuk 

menyalurkan minat dan bakat berolah raga para pelajar Indonesia di Canberra. Departemen ini 

memiliki visi untuk menyatukan pelajar Indonesia di Canberra melalui olah raga.  Dalam rangka 

pencapaian visi tersebut, maka kami menyusun beberapa misi yang meliputi: 

- Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan olah raga rutin 

- Meningkatkan partisipasi pelajar Indonesia dalam aktivitas olah raga 

- Menyelenggarakan kompetisi olahraga antar negara 

Selama kepengurusan PPIA ACT tahun 2013-2014, departemen olah raga telah menyelenggarakan 

beberapa program yang meliputi: 

1. Latihan rutin olah raga 

Latihan rutin olah raga meliputi latihan basket, sepak bola, sepeda, dan lari yang 

diadakan hampir setiap minggu. 

2. Pertandingan lawan Malaysia 

Pertandingan ini diadakan pada beberapa kali sebagai pertandingan persahabatan 

antara Malaysia dan Indonesia. Pertandingan ini bertujuan untuk mempererat 

hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Cabang olah raga yang dipertandingkan 

dalam program ini adalah futsal dan sepakbola. 

3. Menonton pertandingan final champions league bersama dan kompetisi FIFA PS3 

Pada kepengurusan ini sempat diadakan acara menonton pertandingan final 

champions league bersama. Kegiatan ini dilakukan bersamaan dengan kompetisi 

FIFA PS3 yang diikuti oleh beberapa pelajar Indonesia. 

4. Mini SEA Games

Program ini merupakan program utama dari departemen olah raga. Tujuan dari 

program ini adalah untuk meningkatkan hubungan dengan negara-negara ASEAN 

dalam cabang-cabang olah raga yang meliputi basket, futsal, dan bulu tangkis. 

Program ini dilaksanakan selama 2 hari pada bulan Agustus 2013.

5. Pembuatan kostum bola 

Dalam rangka meningkatkan solidaritas tim sepakbola pelajar Indonesia, departemen 

olah raga membuat kostum tim bola garuda Canberra. 



2. Evaluasi Umum Biro / Departemen 

1. Dekripsi Personil Biro / Departemen

 Struktur Biro  / Departemen

Departemen olah raga berada langsung dibawah ketua umum PPIA ACT. 

Departemen ini dipimpin oleh kepala departemen, Fauzi Akbar, dan dibantu oleh 

wakil kepala , Ihsan Nurviandi.  

 Keanggotaan Biro / Departemen

Tidak ada anggota. 

2. Evaluasi VISI Dan MISI Biro / Departemen 

Selama masa kepengurusan, departemen olah raga telah melaksanakan beberapa program-

program yang berkaitan dengan pencapaian visi dan misi. Pelaksanaan program-program 

ini berjalan dengan baik. Tingkat partisipasi pelajar Indonesia dalam kegiatan-kegiatan 

olah raga cukup baik. Jumlah peserta dalam kegiatan-kegiatan rutin terus meningkat. 

Pertandingan olahraga antar negara membuat PPIA ACT menjadi cukup dikenal dilingkup 

organisasi pelajar ASEAN di Canberra. 

Kendala utama yang dihadapi selama masa kepengurusan adalah permasalahan sosialisasi 

mengenai kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh departemen olah raga. Hal ini 

menyebabkan sulitnya koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan olah raga 

seperti Mini SEA Games. Oleh karena itu, departemen olah raga pada kepengurusan ini 

membuat data base organisasi-organisasi yang terkait. Untuk kepengurusan selanjutnya, 

data base ini sebaiknya terus diperbaharui. Terkait dengan permasalahan sosialisasi, 

sebaiknya penyebaran informasi mengenai kegiatan-kegiatan olah raga dilakukan jauh 

sebelum acara. Media sosialisasi sebaiknya tidak hanya melalui sosial media, tetapi juga 

meliputi penyebaran melalui poster-poster kegiatan, pesan pribadi (sms), mailing list, dan 

sebagainya. 

3. Evaluasi Kegiatan Internal Departemen 

3. Laporan Kinerja Sampai dengan Akhir Tahun

            Nama Proker : Latihan rutin olah raga 

PJ : Fauzi Akbar 

Waktu : setiap minggu 

  

Tempat : ANU sport hall 

Sifat kegiatan : kegiatan rutin 

Tujuan Kegiatan : menyalurkan minat berolah raga pelajar indo canbera

Deskripsi Program : kegiatan rutin ini meliputi basket, sepak bola, sepeda, dan 

lari 



Evaluasi : Pelaksanaan program ini berjalan dengan baik. Latihan 

rutin diadakan setiap minggu dengan tingkat partisipasi yang cukup tinggi.  

            Nama Proker : Pertandingan lawan Malaysia 

PJ : Fauzi Akbar dan Salman Alfarizi 

Waktu : .............. 

  

Tempat : ANU dan UC sport hall 

Sifat kegiatan : insidental 

Tujuan Kegiatan : mempererat hubungan antara Indonesia dan Malaysia 

Deskripsi Program : program ini merupakan pertandingan persahabatan yang 

meliputi cabang olah raga futsal dan sepakbola 

Evaluasi : Kegiatan rutin ini seharusnya lebih sering diadakan untuk 

meningkatkan kekerabatan antara indonesia dan malaysia 

Nama Proker : Menonton pertandingan final champions league bersama 

dan kompetisi FIFA PS3 

PJ : Fauzi Akbar dan Ihsan Nurviandi 

Waktu : 25 Mei 2013 

  

Tempat : UC Village

Sifat kegiatan : Insidensial

Tujuan Kegiatan : Meningkatkan kekerabatan antar pelajar Indonesia melalui 

kegiatan nonton bersama. 

Deskripsi Program : Menonton pertandingan final champions league bersama 

dan kompetisi FIFA PS3 

Evaluasi : acara ini terselenggara dengan baik, namun sosialisasi 

mengenai acara perlu dilakukan lebih intens 

Nama Proker : Mini SEA Games

PJ : Fauzi Akbar dan Ihsan Nurviandi

Waktu : Agustus 2013

  

Tempat : ANU sport hall 

Sifat kegiatan : insidensial 



Tujuan Kegiatan : meningkatkan hubungan dengan negara-negara ASEAN 

dalam cabang-cabang olah raga yang meliputi basket, futsal, 

dan bulu tangkis

Deskripsi Program : Program ini merupakan pertandingan olah raga antar negara 

ASEAN yang memperebutkan piala kejuaraan. 

Evaluasi : sebaiknya penyebaran informasi mengenai kegiatan-

kegiatan olah raga dilakukan jauh sebelum acara 

            Nama Proker : Pembuatan kostum bola 

PJ : Fauzi Akbar 

Waktu : -

  

Tempat : -

Sifat kegiatan : insidensial 

Tujuan Kegiatan : meningkatkan solidaritas tim sepakbola pelajar Indonesia

Deskripsi Program : pembuatan kaos tim sepak bola pelajar indonesia 

Evaluasi : pembuatan kaos ini tidak banyak peminatnya. 

Belconnen, ACT 5 April 2014

Fauzi Akbar

Kepala Departemen Olahraga PPIA ACT 13/14
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LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN

DEPARTEMEN KREASI MAHASISWA

PPIA ACT 2013/2014: BUKU-PESTA-‘CINTA’

Berdasarkan harapan ketua PPIA ACT 2013/2014, Departemen Kreasi Mahasiswa berfungsi 

sebagai wadah bagi masyarakat Indonesia di Canberra, khususnya pelajar, untuk dapat menyalurkan 

kreativitasnya dalam berbagai bentuk (misal seni dan budaya) dalam rangka memperkenalkan budaya 

Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan memasukkan unsur nasionalisme sebagai dasar dalam 

setiap pelaksanaan program kerjanya.

Departemen Kreasi Mahasiswa dikepalai oleh Olvyanus Dadi Lado, dengan 1 orang anggota 

aktif, yaitu Yosafat Reza Leonard. Namun dalam pelaksanaan kegiatannya, terdapat beberapa anggota 

PPIA ACT yang juga sering aktif membantu secara sukarela. 

Program kerja yang dimandatkan kepada departemen Kreasi Mahasiswa adalah sebagai berikut:

1. Pasar Senggol

Deskripsi – tujuan dari program Pasar Senggol adalah untuk memperkenalkan keunikan cita rasa 

nusantara Indonesia dan sekilas budaya Indonesia melalui musik dan tarian dalam bentuk Pasar 

Rakyat. Acara ini digagas oleh komunitas diaspora Indonesia yang ada di Canberra, dimotori oleh 

Panuntun ‘Inoeg’ Nugraha, enterpreneur muda yang multi talenta. Pelaksanaannya diorganisasikan 

atas kerjasama antara komunitas diaspora Indonesia Canberra, Projecting Indonesia, dan PPIA ACT. 

Program ini telah dilaksanakan sebanyak tiga kali, yaitu pada tanggal 21 April 2013 bertempat di 

Corroboree Park Hall, Ainslie; 20 Mei 2013 bertempat di Balai Kartini Kedutaan Besar Republik 

Indonesia Canberra, dan 29 Maret 2014 juga bertempat di Halaman Parkir Kedutaan Besar Republik 

Indonesia Canberra. Pada pelaksanaan Pasar Senggol ke-2 pada tanggal 20 Mei 2013, dideklarasikan 

pembentukan komunitas Tangan Di Atas (TDA) yang adalah komunitas enterpreneur Indonesia di 

Australia yang akan menjadi forum untuk pelaksanaan acara-acara enterpreunership, workshop, dan 

pertemuan-pertemuan lainnya. 

Evaluasi – Pada pelaksanaannya, acara Pasar Senggol 1 telah berjalan dengan sukses besar yang 

mendorong hadirnya acara serupa (Pasar Senggol 2 dan 3) atas permintaan dan dorongan dari 

Kedutaan Besar Republik Indonesia Canberra, dan para pelaku usaha yang telah berpartisipasi dalam 

acara ini. Para pelaku usaha yang berpartisipasi dalam kegiatan ini cukup puas dengan hasil 



didapatkan.  Acara ini juga dihadiri tidak hanya oleh masyarakat diaspora Indonesia di Canberra, 

namun juga komunitas internasional yang ada di Canberra, termasuk warga Australia.

2. Basis Data Komunitas Seni dan Budaya

Deskripsi – tujuan dari program ini adalah menyediakan informasi tentang komunitas-komunitas 

kreasi dan seni yang ada di wilayah ACT bagi mahasiswa Indonesia dan warga Indonesia yang ada di 

wilayah ACT. Data tentang jumlah komunitas kreasi dan seni yang sudah diidentifikasikan  kemudian 

dipublikasikan lewat media produksi PPIA ACT seperti newsletter dan website PPIA.   

Evaluasi – Dalam pelaksanaannya, proses pengumpulan data dan informasi tentang komunitas kreasi 

dan seni di Canberra bersumber dari data yang ada pada KBRI dan juga berdasarkan informasi dari 

jaringan pertemanan lewat Facebook dan media sosial lainnya. Sekalipun hampir semua komunitas 

kreasi dan seni bisa didata, namun karena berbentuk komunitas, salah satu kesulitannya adalah kontak 

person komunitasnya akan selalu berubah terutama komunitas yg digagas oleh mahasiswa. Jika, 

kontak person sudah tamat study dan pulang ke Indonesia, maka akan berganti kontak person 

sehingga direkomendasikan kepada pengurus PPIA mendatang agar secara rutin mengecek 

perkembangan komunitas-komunitas ini sehingga informasinya selalu terbaharui.     

3. ASEAN Multicultural Festival

Deskripsi – Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memperingati HUT ASEAN yang ke-46 

dan mempromosikan keragaman budaya negara anggota ASEAN sekaligus meningkatkan kerjasama 

antar mahasiswa negara anggota ASEAN yang menempuh perkuliahan di kawasan Australian Capital 

Teritory. Pelaksanaan acara terdiri dari dua program, yaitu Pertunjukan seni dan budaya dan pameran 

pendidikan yang berlangsung pada tanggal 10 Agustus 2013 bertempat di ANU Copland Courtyard 

College of Business and Economics, dan turnamen olahraga berlangsung pada tanggal 24 s.d. 25 

Agustus 2013 bertempat di ANU Sport Building. Pelaksanaan kedua program tersebut berlangsung 

atas kolaborasi antara PPIA ACT dan ANU ASEAN Society.

Evaluasi – Program ini telah dilaksanakan dengan cukup baik. Kolaborasi antara ANU ASEAN 

Society dan PPIA ACT berjalan dengan baik dimana masing-masing organisan memberikan 

kontribusi yang seimbang baik dalam perencanaan dan pelaksanaan acara. Acara pertunjukkan seni 

dan budaya, dan pameran pendidikan berlangsung cukup baik, dihadiri oleh ratusan mahasiswa 

Internasional baik ANU dan UC, juga oleh perwakilan dari beberapa Kedutaan Besar anggota 



ASEAN seperti Indonesia dan Laos. Acara turnamen olahraga juga berlangsung cukup baik, namun 

tidak cukup banyak peserta dari mahasiwa negara Anggota ASEAN yang turut berpartisipasi.

4. Workshop dan pameran Fotografi

Deskripsi – Kegiatan ini berbentuk workshop sehari. Ia bertujuan menjadi tempat belajar dan berlatih 

ilmu fotografi. Pesertanya adalah mahasiswa Indonesia dan warga Indonesia lainnya di Canberra yang 

memiliki hobi memotret. Jumlah peserta sebanyak 8 orang, jauh dibawah target awal sebanyak 20 

orang. Fasilitatornya adalah Bung Tommy, salah seorang fotografer profesional yang sudah lama 

berbisnis foto di Canberra dan mas Fadly Rosi, juga salaha seorang fotografer profesional asal 

Malang. Workshop ini dilaksanakan di Balai Kartini-KBRI hasil kerja sama PPIA ACT, KBRI dan 

Komunitas Indojepret Canberra. Selesai workshop, Peserta dan fasilitator juga berkesempatan 

mempraktekan teori yang didapat dengan hunting foto bersama di Nara Park. 

Tahap kedua setelah workshop ini adalah pameran fotografi di acara Festival Indonesia. Pameran foto 

ini bertema “Canberra di Mata Indonesia” yang menampilkan 28 foto tentang Canberra dan Indonesia 

kontribusi secara sukarela dari 15 fotografer, baik yang berada di Canberra amupun yang ada di 

Indonesia. 

Evaluasi – Secara umum, program ini berjalan dengan baik. Dukungan fasilitas dan sumber daya dari 

KBRI, semangat dan solidaritas dari Komunitas Indo Jepret Canberra dan PPIA ACT menjadi 

pendorong berhasilnya kegiatan ini. Secara khusus, minim jumlah peserta terjadi lebih dikarenakan 

bentrokan jadual dengan kegiatan pribadi beberapa calon peserta sehingga mereka tak sempat 

mengikutinya. Direkomendasikan agar pada masa mendatang kegiatan seperti ini juga terus 

dilanjutkan dengan persiapan yang lebih matang terutama dalam hal mobilisasi peserta. Secara khusus 

berkaitan dengan pameran foto,  berkaca dari cukup tingginya minat pengunjung Festival Indonesia 

ke stand pameran foto, maka akan menjadi menarik jika pada masa mendatang diadakan sebuah 

pameran foto tentang Indonesia yang bertujuan mempromosikan wisata budaya dan alam di Indonesia 

dengan melibatkan fotografer profesional maupun amatir terutama dari Indonesia atau anggota PPIA.    



Secara singkat, dapat kami sampaikan evaluasi umum departemen kreasi mahasiswa, sebagai berikut:

Strength

 Kapabilitas anggota departemen kreasi 

mahasiswa

 Jaringan yang dimiliki PPIA ACT terhadap 

komunitas seni dan budaya di ACT

Weakness

 Koordinasi dan pembagian tugas yang kurang 

jelas

 Kurangnya kuantitas jumlah anggota 

departemen kreasi mahasiswa

Opportunity

 Banyaknya komunitas seni dan budaya di 

ACT yang juga cukup aktif

 Dukungan KBRI

 Potensi untuk berkolaborasi dengan 

organisasi seni dan budaya lainnya dalam 

rangka acara promosi budaya

Threat

 Banyaknya acara-acara promosi budaya di 

Canberra yang bisa menjadikan acara-acara 

serupa menjadi kontra produktif.

Permasalahan terbesar yang dihadapi departemen Kremas dalam kepengurusan 2013/2014 

seperti yang sudah digambarkan dalam diagram SWOT tersebut di atas adalah kurang jelasnya 

koordinasi dan pembagian tugas antara kepala departemen dan anggota. Hal lainnya adalah sedikitnya 

jumlah anggota dalam departemen Kremas. Hal ini kami akui dan sadari betul dan itu tak lepas dari 

tanggung jawab kepala departemen. Secara khusus ketidakmamapuan kami dalam merencanakan dan 

melakukan monitoring serta evaluasi terhadap semua kegiatan dalam naungan departemen Kremas.

Kepada kepengurusan selanjutnya, agar lebih efektif dan optimal dalam pelaksanaan semua 

kegiatan di departemen Kremas, kami menyarankan agar memiliki kejelasan dalam penanggung 

jawab setiap program, melakukan monitoring dan evaluasi rutin agar setiap program dapat berjalan 

dengan baik. 

Sebagai penutup, dengan rendah hati kami sampaikan bahwa departemen kreasi mahasiswa 

telah memberikan yang terbaik untuk memenuhi misi dan menggapai visi dari kepengurusan PPIA 

ACT 2013/2014. Kami mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya untuk anggota departemen 

kreasi mahasiswa 2013/2014 atas pencapaian tersebut. Meskipun ada kekurangan dalam 

pelaksanaannya, program yang dijalankan sudah memberikan kontribusi dalam menyalurkan 

kreativitas masyarakat Indonesia di Canberra dalam berbagai bentuk (misal seni dan budaya) dalam 

rangka memperkenalkan budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Demikian laporan pertanggungjawaban ini kami susun. Semoga bermanfaat dan dapat 

menjadi bahan pembelajaran bagi kepengurusan PPIA ACT selanjutnya.



Bulan Acara Catatan

April 2013 21 April 2013

Pasar Senggol 1

bertempat di Corroboree 

Park, Ainslie

Pelaksanaan acara berlangsung atas kolaborasi 

antara Komunitas Diaspora Indonesia di Canberra 

bekerjasama dengan PPIA ACT. Acara ini juga 

dimanfaatkan untuk mensosialisasikan 

kepengurusan PPIA ACT 2013/14

Mei 2013 20 Mei 2013

Pasar Senggol 2

Balai Kartini Kedutaan 

Besar Republik Indonesia

Pelaksanaan acara berlangsung atas kolaborasi 

antara Komunitas Diaspora Indonesia di Canberra 

bekerjasam dengan PPIA ACT, dan didukung 

oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia 

Canberra

Juni 2013 Final Exam

Juli 2013 Winter Break

Agustus 2013 ASEAN Multicultural 

Festival

10 Agustus 

2013 (Pertunjukaan seni 

dan budaya, dan pameran 

pendidikan)

24 s.d. 25 Agustus 2013 

(Turnamen Olahraga)

Pelaksanaan acara berlangsung atas kolaborasi 

antara ANU ASEAN Society dan PPIA ACT.

Pelaksaan acara Turnamen Olahraga minim 

peserta.

September 2013 Workshop Fotografi Kegiatan berlangsung atas kolaborasi dari PPIA 

ACT, KBRI dan komunitas Indo Jepret Canberra

Oktober 2013 Pameran Foto “Canberra di 

Mata Indonesia” 

Kegiatan pameran foto ini adalah bagian dari 

rangkaian acara pada Festival Indonesia 2013

November 2013 Final Exam

Desember 2013 Summber Break

Januari 2013 Summer Break

Maret 2013 29 Maret 2013

Pasar Senggol 3

Halaman Parkir Kedutaan 

Besar Republik Indonesia 

Canberra

Pelaksanaan acara berlangsung atas kolaborasi 

antara Komunitas TDA, Projecting Indonesia,  

dan PPIA ACT, dan didukung oleh Kedutaan 

Besar Republik Indonesia Canberra. 

Dilaksanakan juga acara pengumpulan dana untuk 



korban letusan Gunung Kelud, dan Sosialisasi 

Pemilu melalui Diaspora Memilih.

Belconnen, ACT 5 April 2014

Olvyanus Dadi Lado

Kepala Departemen Kreasi Mahasiswa PPIA ACT 13/14

“Buku-Pesta-‘Cinta’”

Lampiran -lampiran

International community floods Indonesia’s ‘Pasar Senggol’

April 23, 2013 

“Congratulations. The Pasar Senggol event was a huge success. Crowded, jammed, bumped 

here and there, and the entertainment too was incredible. We are very satisfied.” The 

statement of Harin Widjanarko, an Indonesian residing in Australia, seems to reflect the 

views of audience who flooded Indonesia’s Pasar Senggol (a bumpy market), a social-

cultural event held for the first time in Canberra, Australia, 21 April 2013.

Based on Projecting Indonesia’s observation, this Indonesian diaspora-driven event deserves 

to be called a success. The event itself was intended solely to Indonesian community who 

reside in Canberra and surrounding areas, but eventually it was attended by many 

international community, from prominent ANU intellectuals to Equadorian musician who 



lives in the country. Definitely the Australians and other world citizens also enjoyed the rich 

Indonesian culture.

“The attractiveness of Indonesian culture are extraordinary if only we want to explore further. 

It is proven from this event, the attendants are out of prediction and many give us positive 

feedback,” said Panuntun ‘Inoeg’ Nugraha, a young entrepreneur and a multitalented artist 

who introduced the idea of Pasar Senggol in Australia. “All could be achieved through little 

dreams and little touch without hustle and bustle. If this kind of event is managed more 

seriously with an expanded market, there should be huge potential. Most importantly, it is not 

difficult to manage.”

Inoeg added, “It is worth noting that the flyer of Pasar Senggol is only intended (for 

circulation) to Indonesian community. But there were a ‘rumour’ that even from an 

Australian governmental office, there was a ‘delegation’ who would attend the event long 

time before. Thus we can imagine how big the potential of such events.”

Pasar Senggol is a cultural event initiated and driven by Indonesian diaspora in Canberra. The 

event presented the unique archipelagic cuisine, from Bakso Isaura (a popular culinary brand 

in Aceh) to Chicken Porridge of ‘Tukang Dapur‘ which are run by studentpreneurs, from 

various Indonesian coffee products of ‘SemerbakCoffee’ to Tekwan Palembang of ‘Dapur 

Kecil’ which are run by mompreneurs,

“We are so much impressed by Pasar Senggol. Only within one hour, our food have been 

completely sold out. The attendees’ enthusiasms were so high. If we have this kind of event 

again, for sure we want to participate again,” said Cut Dewi, a PhD Candidate from the ANU 

who is also the owner of Bakso Isaura.

Beside culinary, Pasar Senggol also presented entrepreneurs who run businesses in traditional 

fashion, handicraft, Islamic clothes, and even a spa. Other communities also carried out 

active participation, such as from those who drive language exchanges (AILSA), friendship 

(AIFA). 

In the first Pasar Senggol, the Indonesian Students’ Association of ACT Chapter (PPIA ACT) 

also launched for the very first time its cabinet and logo. Emad Yousry, a student from ANU 



won the open tender for the PPIA ACT logo and was given a PPIA Hoodie merchandise as 

the prize by Pandu Manggala, the President of PPIA ACT.

“This Pasar Senggol has brought our entrepreneurial entity, Butik Etnik Cantik, more known 

not only among Indonesian diaspora but also international community,” said Novi Kardini 

and Vindy Anandita, mompreneurs who run Butik Etnik Cantik, an entity that sells various 

traditional clothes and batiks.

Not only cuisine and goods, Pasar Senggol was made more enchanting by the performance of 

Ukulele Orchestra, local singers in Canberra, and even a young talented violinist, Kiran 

Myutel Mansur. Popular songs from Indonesia, such as those popularised by Reza and Dewa 

band, were sung by local singers with talents competing with the original artists.

“Amazing. The event is so attractive and out of expectation as many people flooded the 

venue,” said Iwan Agung Dwi Saputra, a local singer who has voice just like Once, a singer 

of Dewa band. “I hope that this event can be made yearly or even 3-monthly. I am ready to 

perform again. I should say that Indonesian potentials are unlimited.”

The event was closed in the evening with a hope there will be continuation in the future. 

“Thank you all for having been here. Hope we can see each other again in the next Pasar 

Senggol,” said Marlisa ‘Icha’ Soepeno, the event’s MC who is skilful in ‘commanding’ the 

entertainment programs.

(Source: Projecting Indonesia Website)



About Pasar Senggol

The Indonesian community in Canberra is widely regarded as one of the most active 

diasporas in Australia. The tight-knit community has organized the Indonesian Bumpy 

Market, or commonly known as ‘Pasar Senggol’ at least three times (23 April 2013; 18 May 

2013; and 29 March 2014). 

at Pasar Senggol, literally means ‘a crowded market where you will bump to one another’, 

you will find the popular cuisine, from Acehnese noodle to Palembangnese pempek, 

from Sate Padang to Balinese coffee. Other stalls will sell Indonesian handicrafts and 

traditional clothing. The event will also showcase Indonesian art and cultural performances, 

such as Balinese dance, a ukulele orchestra, and a number of talented local singers.

Pasar Senggol is a community-driven event, organised by the Indonesian diaspora in ACT 

and receives full support from the Embassy of the Republic of Indonesia for Australia and 

Vanuatu, Indonesian Students Association of the ACT Chapter (PPIA ACT), Canberra 

Multimedia, and Projecting Indonesia.

This event is a not-for-profit and intended to serve the Indonesian diaspora who want to meet, 

chat, and mingle with others surrounded by ‘Indonesian environment’. And for anyone who 

love Indonesia, you are certainly most welcome.

See you all in the next Pasar Senggol!

(Source: Projecting Indonesia Website)



SOUTHEAST ASIAN MULTICULTURAL DAY

10 AGUSTUS 2013, COPLAND COURTYARD, ANU

Pada kepengurusan 2013/2014, PPI Australian Capital Territory menginisiasi sebuah kegiatan 

besar untuk memperingati Hari ASEAN yang jatuh pada tanggal 8 Agustus. Dengan bekerja 

sama dengan ANU ASEAN Society dan perhimpunan pelajar dari negara-negara ASEAN 

lainnya, PPIA ACT telah sukses menyelenggarakan acara Southeast Asian Multicultural Day 

yang bertempat di Copland Courtyard, the Australian National University (ANU) pada 

tanggal 10 Agustus 2013. Acara ini merupakan salah satu acara terbesar yang 

diselenggarakan oleh PPIA ACT kepengurusan 2013/2014. Setidaknya sekitar 500 orang 

masyarakat antar bangsa tumpah ruah dalam acara yang diadakan untuk menyambut Hari 

Lahir ASEAN 8 Agustus dan meningkatkan kebersamaan menjelang ASEAN Community 

2015 tersebut.

Acara sosial budaya yang digelar dan digagas atas iniatif dari Indonesia (PPIA Australian 

Capital Territory) ini menampilkan berbagai penampilan seni dan kuliner khas dari negara-

negara ASEAN. Setidaknya Indonesia, Myanmar, Filipina, Kamboja, dan Laos menampilkan 

pertunjukan tari-tarian dan nyanyian khas dari negara masing-masing, serta kesepuluh negara 

ASEAN turut berpartisipasi dengan mendirikan stall untuk memperkenalkan budaya dan 

kuliner khasnya. Indonesia sendiri menjadi 'penyumbang' terbanyak untuk kesuksesan acara 

Multicultural Festival ini. Tidak hanya menyajikan 4 (empat) buah pertunjukkan seni dan tari 

-terbanyak diantara negara ASEAN lainnya-tetapi juga, perwakilan pelajar dari Indonesia 

menjadi ketua panitia (project officer) dan MC acara tersebut. Selain itu, Orkes Ukulele 

Indonesia juga menjadi bintang tamu dengan membawakan lagu ASEAN Anthem di awal 

acara.

Acara Southeast Asian Multicultural Day yang ditujukan kepada masyarakat luas di Canberra 

ini juga ternyata menarik minat dari kalangan diplomatik. Setidaknya ada lima Duta Besar 

dari negara ASEAN datang menghadiri dan menikmati aneka kekayaan budaya dan kuliner 

dari negara-negara ASEAN.

Partisipasi aktif juga dilakukan oleh berbagai komunitas yang ada di Canberra, seperti AISEC 

dan CAP (College of Asia and the Pacific) ANU yang menjadi sponsor utama dari acara ini. 



Dan tentu saja, dukungan dari kedutaan negara-negara ASEAN, terutama dari KBRI 

Canberra turut memeriahkan dan menyukseskan acara ini.

Diharapkan acara Southeast Asian Multicultural Festival ini dapat menjadi acara tahunan 

untuk semakin meningkatkan awareness dan kebersamaan dari negara-negara ASEAN demi 

menyambut ASEAN Community 2015. Sehingga slogan 'One Vision, One Identity, One 

Community' ASEAN dapat segera terwujud. 

Singkat kata mengenai acara Southeast Asian Multicultural Festival ini, the attendants' eyes, 

ears, and taste were pleased by the wonderful and diverse ASEAN.



Snowy Mountain Trip PPIA Canberra United

11 Agustus 2013, Mt. Perisher Valley

Sehari setelah dilaksanakannya kegiatan Southeast Asian Multicultural Festival, rekan-rekan 

PPIA Canberra United (PPIA ACT, PPIA ANU, dan PPIA UC) mengadakan kegiatan Snowy 

Mountain Trip ke Mt. Perisher Valley, kurang lebih 3,5 jam dari Canberra. Kegiatan ini 

mendapatkan antusiasme yang tinggi dari teman-teman di Canberra, karena panitia yang 

tadinya hanya mengalokasikan peserta sebanyak 48 orang, harus meng-upgrade bus menjadi 

64 seat dikarenakan hanya dalam 2 (dua) hari pendaftaran dibuka, kuota 48 orang langsung 

terpenuhi.

Pada kegiatan jalan-jalan ini juga, rekan-rekan mahasiswa sempat bertemu dengan 

rombongan dari Keluarga Bapak Duta Besar RI yang pada hari bersamaan juga sedang 

menuju Mt. Perisher Valley. Kegiatan yang dilakukan oleh para peserta Snowy Mountain trip 

di Mt. Perisher sangatlah beragam, dari yang mencoba belajar bermain ski dan ice-skating, 

bermain toboggans, hingga yang hanya ingin menikmati salju dan duduk-duduk di Cafe saja. 

Seluruh peserta tampak sangat antusias dan merasakan kehangatan sebagai bagian dari 

keluarga besar PPIA di Canberra. Diharapkan ke depannya, dapat lebih terwujud lagi 

kegiatan-kegiatan dari PPIA Canberra United, untuk lebih menghangatkan dan mempererat 

kebersamaan seluruh masyarakat Indonesia di Canberra, khususnya.



Mini SEAGAMES 2013,

18, 23, 24 Agustus 2013, ANU Sports Hall

Masih dalam rangka perayaan kegiatan Hari Lahir ASEAN 8 Agustus dan Kemerdekaan 

Republik Indonesia 17 Agustus, PPIA ACT 13/14 juga menginisiasi program baru yakni 

sebuah turnamen olahraga ‘Mini SEAGAMES 2013’ yang diselenggarakan di ANU Sports 

Hall. Kegiatan olahraga yang mempertandingkan cabang olahraga Basket 3 on 3, Futsal, dan 

Badminton (Tunggal Putra dan Mix Double) ini bertujuan untuk lebih mempererat 

kebersamaan sesama masyarakat ASEAN dalam menuju terwujudnya ASEAN Community 

pada tahun 2015. Selain itu juga, kegiatan olahraga yang diselenggarakan dalam suasana 

Kemerdekaan RI ini juga bertujuan untuk menunjukkan bahwa perayaan 68 tahun Indonesia 

haruslah dapat memperlihatkan inisiatif outward looking Indonesia di kawasan. Untuk itulah 

PPIA ACT dalam hal ini, menggagas kegiatan olahraga ‘Mini SEAGAMES 2013’.

Tanggal 18 Agustus 2013 yang lalu, telah terlebih dahulu diselenggarakan turnamen Basket 3 

on 3, dimana dalam pertandingan final yang cukup intens, tim Garuda A (Indonesia) berhasil 

mengejar ketertinggalan poin 12-7 atas tim Filipina di babak pertama, menjadi 18-14 di akhir 

babak kedua untuk mempersembahkan trofi juara dan medali emas untuk Kontingen 

Indonesia. Sistem pertandingannya sendiri, mengadopsi sistem round robin dimana dua tim 

yang memperoleh poin terbanyak akan bertanding di final. 

Sementara itu, pada tanggal 23 dan 24 Agustus 2013, telah diselenggarakan turnamen Futsal 

dan Badminton untuk cabang Tunggal Putra dan Ganda Campuran. Kontingen dari negara-

negara di ASEAN ini bertanding untuk memperebutkan piala PPIA ACT Cup. Pada turnamen 

futsal, Tim dari Malaysia berhasil menjadi juara setelah mengalahkan tim Indonesia B di 

final. Sementara itu, Perwakilan tunggal putra dari Vietnam, Luu berhasil menyabet gelar 

juara setelah mengalahkan tunggal putra dari Indonesia, Rifqi. Indonesia sendiri akhirnya 

kembali merebut kemenangan di ganda campuran atas nama Didin dan Alika, setelah di final 

mengalahkan pasangan lainnya dari Indonesia yaitu Rifqi dan Sofi. Indonesia sendiri pada 

akhirnya menjadi juara umum Mini SEAGAMES 2013 ini setelah merebut dua emas dan 4 

perak, diikuti oleh Malaysia dan Vietnam.

Antusiasme peserta sendiri cukup tinggi, dimana negara-negara dari ASEAN seperti 

Indonesia, Filipina, Malaysia, Vietnam, mengirimkan lebih dari satu kontingen untuk cabang-



cabang olahraga yang dipertandingkan. Diharapkan dengan diselenggarakannya kegiatan 

‘Mini SEAGAMES 2013’ ini, kebersamaan sebagai sesama masyarakat ASEAN akan dapat 

lebih terbangun, dan eksposur kepemimpinan Indonesia pun dapat lebih terlihat, tidak hanya 

dari Pemerintahnya saja, tetapi juga kepemimpinan di tingkat grassroot dan di kalangan 

pemuda. Semoga kegiatan ‘Mini SEAGAMES’ ini juga dapat membantu untuk mewujudkan 

‘One Vision, One Identity, and One Community of ASEAN’



Perayaan 17 Agustus 2013,

17 Agustus 2013, KBRI Canberra

Bertempat di Lapangan KBRI Canberra, pada tanggal 17 Agustus telah diadakan upacara 

bendera dalam memperingati 68 tahun detik-detik proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Duta 

Besar RI untuk Australia merangkap Vanuatu, Bapak Nadjib Riphat Kesoema bertindak 

langsung sebagai pembina upacara. Dalam kegiatan upacara kali ini, masyarakat Indonesia 

menyambut dengan sangat antusias perayaan  kemerdekaan ini. Berbeda dari upacara bendera 

tahun lalu, kali ini mahasiswa juga lebih dilibatkan dalam perayaan Kemerdekaan Indonesia 

ini dengan adanya bazaar dan hiburan yang langsung diadakan setelah pelaksanaan upacara 

bendera. Kegiatan hiburan yang diadakan diantaranya adalah penampilan paduan suara dari 

adik-adik yang berumur 2-5 tahun, penampilan dari Orkes UkuleleIndonesia, dan juga 

penampilan musik dari beberapa band lokal mahasiswa-mahasiswa di Canberra. Selain itu, 

dalam acara perayaan kemerdekaan Indonesia ini pula, Duta Besar RI secara simbolis 

menyerahkan tumpeng kepada tokoh senior yang diwakili oleh Bapak Pomo dan juga 

Pemuda yang diwakili oleh Ketua PPIA ACT, Pandu Utama Manggala yang diharapkan 

dapat mewariskan semangat kemerdekaan kepada seluruh generasi Indonesia.



Catatan Disko (Diskusi Kontemporer) PPIA ACT:

“Prospek hubungan Indonesia-Australia di bawah administrasi Abbott”

Kamis, 12 September 2013, Kampus ANU

Pada tanggal 7 September 2013, Australia telah melaksanakan Pemilu Nasional. Dari hasil 

Pemilu tersebut, pemerintahan Australia akhirnya kembali dikuasai oleh Koalisi Liberal-

Nasional setelah kurang lebih 6 tahun dikuasai partai Buruh. Perubahan pemerintah di 

Australia ini kemudian menjadi isu yang menarik untuk didiskusikan, terutama mengenai 

prospek hubungan Indonesia-Australia ke depannya. PPIA ACT kemudian beriniatif kembali 

menggelar program ‘Disko’ (Diskusi Kontemporer) untuk membicarakan berbagai isu yang 

terkait hubungan Indonesia dan Australia ke depannya. Pembicara pada program Disko kali 

ini ialah Evi Fitriani, PhD, Ketua Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Indonesia 

dan Supriyanto Suwito dari Fungsi Politik KBRI Canberra.

Dari hasil diskusi dapat disarikan bahwa secara garis besar kebijakan luar negeri Australia 

terhadap Indonesia di bawah administrasi siapapun tidak akan berubah: Indonesia yang kuat 

ataupun lemah adalah “ancaman” untuk Australia. Indonesia yang kuat dan ultra nasionalis 

memang menorehkan pengalaman buruk, khususnya ancaman agresi dan konfrontasi. 

Sebaliknya, apabila Indonesia rentan baik dari sisi keamanan maupun ekonomi, akan juga 

menjadi beban bagi Australia. Indonesia memang salah satu negara yang direncanakan akan 

dikunjungi Abbott dalam lawatan luar negeri perdananya. Meskipun begitu, Australia tetap 

menempatkan Amerika Serikat sebagai sekutu utamanya. Indonesia kiranya perlu terus 

mewaspadai dan terus mempertanyakan deployment militer Amerika Serikat yang kian dekat 

dengan wilayah Indonesia.

Administrasi Abbott akan mengedepankan “no surprise policy” dalam politik luar negerinya, 

yang akan lebih banyak melakukan pendekatan dialog dengan negara bersangkutan terhadap 

suatu isu. Ketegasan pernyataan Abbott terhadap pencari suaka (boat people) selama 

kampanyenya memang telah membingkai permasalahan tersebut sebagai isu keamanan 

nasional Australia. Abbott telah mencanangkan kebijakan “operation sovereign border”, 

yang menutup kemungkinan pencari suaka untuk bersemayam ke Australia. Hal ini juga 



ditekankan dengan jargon-jargon seperti “turn back the boat” ataupun “buy back the boat”, 

yang secara tidak langsung juga berpengaruh terhadap Indonesia.

Memang harus diakui, sebagai negara transit pencari suaka, secara domestik banyak oknum 

aparat yang perlu dibenahi agar Indonesia tidak selalu menjadi bagian dari masalah tersebut. 

Di sisi lain, kedua negara perlu terus memperkuat kerangka kerja sama yang telah terjalin, 

misalnya melalui Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related 

Transnational Crime. Memang, tak dapat dipungkiri masih terdapat ketidakcocokan diantara 

pejabat tinggi di birokrasi Indonesia mengenai posisi Indonesia terkait isu pencari suaka. 

Administrasi Abbott juga dipandang akan tetap melaksanakan prinsip-prinsip dokumen 

Australia White Paper yang dicanangkan Julia Gillard. Walaupun isu efektifitas foreign aid

dan defisit anggaran sangat penting bagi pemilih Australia, administrasi Abbott diniliai tidak 

akan mengurangi komitmen di bidang pendidikan. Administrasi Abott juga akan 

mengedepankan “New Colombo Plan”, dengan meningkatkan jumlah warga Australia yang 

belajar dan bekerja di kawasan Asia.

Terkait isu Papua, Australia dipandang tetap mengambil posisi tidak mendukung separatisme 

di  Indonesia. Posisi tersebut berdasar dari pengalaman Australia terhadap Papua Nugini, 

yang dipandang sebagai salah satu beban dan kegagalan diplomasi Australia. Secara historis 

memang isu Papua lebih menjadi perhatian partai Buruh dibandingkan partai Liberal. 

Pertanyaan utama adalah bagaimana Indonesia dapat mengambil manfaat dari kebijakan 

administrasi Abbott. Di sisi ekonomi, perhatian tinggi administrasi Abbott untuk 

meningkatkan hubungan ekonomi dengan kawasan Asia perlu diekplorasi lebih jauh. 

Misalnya, dengan menjajaki investasi peternakan sapi di kawasan barat Australia. Sampai 

saat ini Indonesia juga masih dalam daftar travel warning Australia, yang dipandang justru 

kontradiktif dengan komitmen peningkatan hubungan people-to-people. Hal ini tentunya 

terkait erat dengan isu terorisme, dimana Australia terus mendorong Indonesia untuk selalu 

meningkatkan kapasitasnya dalam keamanan nasional dan lintas batas. Pelajar dan diaspora 

Indonesia di Australia selayaknya dapat turut berperan dalam diplomasi total, setidaknya 

dengan terus membuka dialog positif dengan warga Australia, sekaligus mendorong 

peningkatan kerja sama di berbagai bidang.



Dalam pernyataannya selepas dilantik menjadi Menteri Luar Negeri beberapa hari yang lalu, 

Julie Bishop menekankan beberapa hal: kesiapan Australia untuk mempererat diplomasi 

ekonomi dengan kawasan Asia, terutama merampungkan free trade agreement dengan Korea 

Selatan, Jepang dan RRC; juga memperkuat hubungan people-to-people melalui “New 

Colombo Plan”, untuk menjadikan Australia lebih “Asia literate”. Sebagai catatan, Australia 

bulan September ini memegang posisi sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB dan akan 

menjadi Chair G-20 Desember nanti.

Dept. Kajian Gerakan dan Keilmuan PPIA ACT



Diskusi ‘Warung Kopi’ Indonesia Update Malam

Jum’at, 20 September 2013

Pada tanggal 20-21 September 2013, Indonesia Project di kampus ANU kembali mengadakan 

acara tahunan ‘Indonesia Update’ yang telah berlangsung sejak tahun 1983. Tema yang 

diangkat dalam konferensi Indonesia Update 2013 ini adalah Regional Dynamics in a 

Decentralized Indonesia. Berbagai pembicara, baik dari wakil Pemerintah dan 

akademisi yang datang langsung dari Indonesia maupun para Indonesianis yang ada 

di Australia bergantian menyampaikan pandangannya mengenai isu desentralisasi 

dan keberagaman yang ada di Indonesia.

Seakan belum cukup puas terhadap berbagai sesi seminar di Indonesia Update, dan 

juga mengambil kesempatan hadirnya beberapa pengamat politik dan akademisi di 

acara tersebut, pada malam pertama penyelenggaraan Indonesia Update, beberapa 

rekan penggiat diskusi di Canberra kemudian berinisiatif menggelar acara diskusi 

‘Warung Kopi’ untuk membicarakan update dari sisi politik Indonesia. Acara 

diskusi yang sengaja disebut sesi ‘Indonesia Update Malam’ ini berhasil 

mengajak Philip Vermonte, Direktur Politik dan Hubungan Internasional CSIS 

untuk memberikan update kepada masyarakat Indonesia di Canberra seputar isu 

transisi kepemimpinan di 2014. 

Berbagai isu yang mencuat di dalam diskusi diantaranya seputar lahirnya generasi 

baru pemimpin di Indonesia, yang tidak saja ditandai dengan ‘Demam Jokowi’ 

yang digadang-gadang akan menjadi Calon Presiden Indonesia di 2014, tetapi juga 

mencermati kemenangan politik beberapa generasi muda di Pilkada-Pilkada di 

Indonesia, seperti Ridwan Kamil di Bandung dan Bima Arya di Bogor. Selain itu 

pula, kemunculan Anies Baswedan sebagai salah satu Calon Presiden di Konvensi 

Partai Demokrat tak luput menjadi perhatian. Berbagai isu mengenai alasan di balik 

majunya Anies Baswedan dan konsep kepemimpinan ‘Turun Tangan’nya pun turut 

di bahas dalam sesi Indonesia Update Malam tersebut. Sebagai kesimpulan diskusi 

peta politik di 2014 akan menjadi semakin menarik karena tak lagi dikuasai oleh 

wajah-wajah lama seperti Prabowo, Aburizal Bakrie, dan Wiranto saja, tetapi juga 



generasi baru yang memiliki harapan sebagaimana misalnya Jokowi dan Anies 

Baswedan juga kini mewarnai politik Indonesia di 2014. Diharapkan yang nantinya 

akan maju sebagai calon presiden ialah para ‘Good Guy’ yang memiliki integritas 

sehingga siapa pun yang menjadi pemimpin Indonesia, akan dapat membawa 

Indonesia menjadi semakin lebih baik.



Ngetok (Ngenal Tokoh)

Departemen Kajian Gerakan dan Keilmuan PPIA ACT 13/14 mempunyai sebuah program 

inovatif yang disebut dengan ‘Ngetok’ atau mengenal tokoh. Kegiatan ini ditujukan agar para 

mahasiswa dapat lebih ‘aware’ dan memahami para tokoh bangsa yang telah berjasa bagi 

Indonesia. Telah banyak beberapa tokoh dan Hari Nasional yang dikupas oleh rekan-rekan 

dari Departemen Kajian Gerakan dan keilmuan PPIA ACT dalam satu periode kepengurusan, 

diantaranya adalah mengenai Ki Hajar Dewantara dan mengenai Hari Nusantara. Berikut 

merupakan salah satu ‘Ngetok’ yang dibahas oleh Departemen KGK PPIA ACT, yakni: Hari 

Nusantara

Apakah rekan-rekan PPIA ingat bahwa setiap tanggal 13 Desember kita memperingati 

Hari Nusantara? Ditetapkan pada tahun 1999 oleh Presiden Abdurrahman Wahid, Hari 

Nusantara diharapkan dapat memperkuat semangat persatuan bangsa, sekaligus 

meningkatkan kesadaran maritim bangsa Indonesia.

Adalah Deklarasi Djuanda, dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957, yang menjadi cikal 

bakal Hari Nusantara. Melalui deklarasi tersebut, bangsa Indonesia menyatakan dengan teguh 

bahwa laut Indonesia, termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia 

menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Menegasikan ordonnantie 1939 Hindia Belanda, yang 

membatasi wilayah laut Indonesia dengan jarak teritorial 3 mil bagi tiap pulau; deklarasi ini 

mengukuhkan Indonesia sebagai negara kepulauan, yang lautnya bukan memisahkan antar 

pulau, namun menyatukan. Berdasarkan deklarasi ini, wilayah Indonesia kemudian meluas 

dari 2.027.087 km2 menjadi 5.193.250 km2, dengan garis batas laut sepanjang 196 mil laut 

yang ditarik lurus dari masing-masing pulau terluar. Prinsip ini diakui secara internasional 

dalam the United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982.

Untuk tahun 2013 ini, tema utama Hari Nusantara adalah “Setinggi Langit Sedalam 

Samudera, Potensi Pariwisata dan Kreativitas Nusantara yang Tak Terhingga”; yang puncak 

perayaannya akan dilaksanakan di kota Palu, Sulawesi Tengah. Memperingati Hari Nusantara 

ini, PPIA ACT merangkum 5 Fakta terkait Ir. H. Raden Djoeanda Kartawidjaja; sang 

pahlawan nasional yang memperjuangkan keutuhan wilayah Indonesia, terutama kedaulatan 

wilayah laut Indonesia sebagai negara kepulauan.



1. Seorang putra Pasundan, Ir. Juanda lahir di Tasikmalaya pada tanggal 14 Januari 1911. 

Beliau menempuh pendidikan di Bandung hingga mendapatkan gelar Insinyur teknik sipil 

dari Technische Hoogeschool te Bandoeng (sekarang Institut Teknologi Bandung). Karir 

pertamanya adalah sebagai guru di SMA Muhammadiyah di Jakarta; setelah menolak 

menjadi asisten dosen di ITB. Selain berjuang bersama Mochtar Kusumaatmadja dan 

Ahmad Soebardjo di Jenewa untuk mengukuhkan prinsip negara kepulauan, Ir. Juanda 

juga bertindak sebagai Ketua Panitia Ekonomi dan Keuangan dalam delegasi Indonesia 

untuk Konferensi Meja Bundar.

2. Ir. Juanda juga dikenal sebagai Menteri Marathon, karena sepanjang masa tugasnya dari 

tahun 1946 hingga 1963, beliau memangku belasan jabatan menteri. Diantaranya, Menteri 

Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pengairan, Menteri 

Kemakmuran, Menteri Pertahanan, dan Perdana Menteri Indonesia ke-10 dan terakhir. 

3. Satu catatan di bidang ekonomi, Ir. Juanda memiliki andil dalam kepunahan gajah dan 

macan di Indonesia. Gajah yang dimaksud adalah gambar pada mata uang Rp 10.000 dan 

macan sebagai gambar mata uang Rp 5.000. Presiden Soekarno dan Menteri Keuangan Ir. 

Juanda pada tanggal 24 Agustus 1959 memutuskan melakukan sanering sebesar 10% 

terhadap kedua nilai mata uang tersebut (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Penurunan Nilai Uang Kertas Rp 500,- dan Rp 

1000,-). Akibatnya terjadi kepanikan dan kekacauan di masyarakat yang berusaha 

membelanjakan atau menukarkan gajah dan macan sebelum keputusan tersebut secara 

efektif berlaku pada tanggal 25 Agustus 1959. Saat ini, uang kuno gajah dan macan ini 

sudah sangat sulit ditemukan.

4. Pengukuhan nama Ir. Juanda menjadi nama stasiun kereta api di Jakarta dan bandar udara 

di Surabaya bukan tanpa sebab. Pada September 1945, Ir. Juanda memimpin pemuda 

mengambil alih jawatan kereta api dari pemerintah Jepang; selanjutnya beliau diangkat 

menjadi Kepala Jawatan Kereta Api untuk wilayah Jawa dan Madura. Ir. Juanda juga 

yang mengawal proyek waru di Jawa Timur, sebagai proyek pembangunan 

lapangan/pangkalan udara pertama sejak Indonesia merdeka (yang bukan peninggalan 

Belanda). Beliau memastikan proyek ini selesai pada bulan September 1963, meski 

Indonesia saat itu tengah dalam masalah keuangan. Pada tanggal 7 November 1963, Ir. 



Juanda wafat karena serangan jantung. Atas jasa beliau, lapangan udara tersebut diberi 

nama Djuanda.

5. Namanya juga diabadikan sebagai Taman Hutan Raya (TAHURA) Ir. H. Djuanda di 

Bandung; dimana kita bisa mengunjungi museum dan monumen Ir. H. Djuanda. 

TAHURA Ir. H. Djuanda merupakan taman hutan raya pertama di Indonesia; yang 

dikukuhkan pada tanggal 14 Januari 1985, bertepatan dengan hari kelahiran beliau. Kita 

lebih mengenal kawasan tersebut sebagai hutan Dago Pakar dan jalan Ir. H. Djuanda di 

Bandung sebagai jalan Dago. 

Departemen Kajian Gerakan dan Keilmuan (KGK) PPIA ACT

Diolah dan dikutip dari berbagai sumber.



FESTIVAL INDONESIA 2013

KBRI Canberra, 12 Oktober 2013

Pada tahun-tahun sebelumnya, kegiatan Festival Indonesia merupakan kegiatan yang 

diselenggarakan murni oleh KBRI Canberra untuk memperkenalkan budaya Indonesia 

kepada masyarakat luas di Canberra. Namun, pada penyelenggaraan di tahun 2013, 

mahasiswa dalam hal ini PPIA ACT telah dilibatkan secara penuh, dan bahkan menjadi co-

organizer dari acara Festival Indonesia. Festival Indonesia 2013 sendiri diadakan pada hari 

Sabtu tanggal 12 Oktober 2013 di KBRI Canberra. Acara ini dihadiri lebih dari 4000 

pengunjung yang sebagian besar orang Australia dari ibukota dan negara bagian lainnya. 

Dengan lebih dari 20 stalls yang mempersembahkan makanan & minuman asli Tanah Air, 

kerajinan tangan, dan suvenir lainnya dari Indonesia, Festival kali ini mencakup areal yang 

dua kali lebih luas dari tahun lalu.

Bonus tahun ini adalah partisipasi delegasi kesenian dan kerajinan dari Lampung yang 

menyumbangkan tarian, mengelola dua stalls yang menjual kain Tapis dan kerajinan 

Lampung, dan turut memperkaya pameran kesenian Indonesia yang ditampilkan di dalam 

Balai Kartini. Kegiatan Festival Indonesia kali ini adalah yang pertama kali diselenggarakan 

lewat kolaborasi antara KBRI Canberra dan Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australian 

Capital Territory (PPIA ACT). Ketua Umum PPIA ACT, Pandu Manggala menjelaskan 

bahwa ke depannya, kolaborasi antara KBRI dan mahasiswa-masyarakat Indonesia perlu 

untuk terus dieratkan demi terselenggaranya Festival Indonesia yang lebih sukses lagi. 

Festival Indonesia 2013 telah berhasil memperkenalkan kebudayaan Indonesia kepada 

penduduk Australia. Panggung hiburan menampilkan persembahan dari mahasiswa, pelajar 

Australia yang sedang belajar Bahasa Indonesia, para asosiasi persahabatan Australia-

Indonesia, putra-putri Diaspora Indonesia di Canberra, serta kelompok pemeliharaan budaya 

etnik seperti keluarga besar Batak yang menampilkan penyanyi tua-muda. Selama lebih dari 

5 jam, variasi hiburan tersebut diselingi dengan penarikan undian untuk mendapatkan Raffle 

Prize, di mana hadiah utama adalah tiket pesawat Sydney-Denpasar pulang-pergi dan 

Sydney-Jakarta pulang-pergi dari Garuda Indonesia selaku sponsor utama.



Menurut pengunjung maupun penyewa stalls, ini merupakan Festival Indonesia paling 

berhasil sejak penyelenggaraan pertama kali beberapa tahun yang lalu.

(Sumber : KBRI Canberra)



RESUME KEGIATAN

HARI BATIK SEDUNIA di CANBERRA

2 OKTOBER 2012

Sebagaimana kita ketahui bersama, sejak tahun 2009, tanggal 2 Oktober diperingati sebagai 

‘Hari Batik’ setelah UNESCO menetapkan batik sebagai Warisan Kemanusiaan untuk 

Budaya Lisan dan Nonbendawi (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of 

Humanity). UNESCO menilai batik Indonesia memiliki banyak simbol yang bertautan erat 

dengan status sosial, kebudayaan lokal, alam dan sejarah itu sendiri. Batik dinilai sebagai 

identitas bangsa Indonesia yang perlu dilestarikan. Oleh karenanya, tanggal 2 Oktober tidak 

hanya diperingati sebagai ‘Hari Batik Nasional’ saja, tetapi juga ditetapkan sebagai ‘Hari 

Batik Sedunia’.

Dalam rangka memperingati Hari Batik Sedunia inilah, Perhimpunan Pelajar Indonesia di 

Australian Capital Territory (PPIA ACT) berinisiatif untuk memeriahkan dan lebih 

memperkenalkan Batik ke kalangan luas di Australia dengan cara melakukan sesi foto 

bersama di tempat-tempat umum. Ketua Umum PPIA ACT, Pandu Utama Manggala 

menegaskan bahwa inisiatif positif ini harus dapat ditularkan kepada seluruh gererasi muda 

Indonesia. Generasi muda Indonesia tentunya harus bisa peduli dan bangga terhadap 

kekayaan budaya Indonesia, karena di tangan kita lah kelestarian budaya bangsa dapat 

terjaga. Dengan kegiatan ini, PPIA ACT 13/14 berharap dapat menunjukkan bahwa 

mahasiswa Indonesia juga peduli dengan kekayaan budaya Indonesia.

#ProudToWearIndonesianBatik!



The Informal brainstorming session:

Indonesian students in Canberra and Causindy’s Indonesian Delegates,

18 October 2013, The Tank, ANU

On the 18th-21th October 2013, the Australia-Indonesia Youth Association (AIYA) held the 

1st Indonesia-Australia bilateral event in Canberra. The Conference for Australian and 

Indonesian Youth 2013 or simply called Causindy was designed to give 30 young leaders 

from Australia and Indonesia the opportunity to work together in building a stronger 

relationship between Australia and Indonesia.

In between the tight program, Indonesia-Synergy Forum coordinated an informal 

brainstorming session between Indonesian students in Canberra and Causindy’s Indonesian 

delegates. The session that took place right after a networking evening at the National Gallery 

of Australia discussed several key issues in the Indonesia-Australia relationship. A range of 

issues regarding the economic, business, and politics were raised up during the informal 

session. However, the broad consensus over the session was to highlight the importance 

of ‘people-to-people relations’ for the benefit of the two nations. With over 17,000 

Indonesian students currently study in Australia. This is a huge part of Indonesia’s 

‘second track diplomacy’ with Australia. Lastly, one of the delegates pointed out that 

what we should need to improve the relationship with Australia is to develop many 

programs and initiatives in business, trade, education, government, and media. And that 

initiatives should be taken by us, the youths.

(various sources)



Diskusi Film Indonesia Calling

dalam Peringatan Hari Sumpah Pemuda

Balai Kartini, KBRI Canberra, 28 Oktober 2013

Pada perayaan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2013, mahasiswa dan masyarakat Indonesia 

di ACT merayakannya dengan berdiskusi film Indonesia Calling 1946. Film dokumenter 

yang berdurasi 22 menit ini menceritakan mengenai dukungan Pemerintah Australia terhadap 

perjuangan Kemerdekaan Indonesia. Pada film tersebut digambarkan bagaimana Pemerintah 

Australia menunjukkan dukungannya terhadap kemerdekaan Indonesia dengan melarang 

kapal-kapal Belanda yang berlabuh di pelabuhan Sydney untuk berlayar ke Indonesia. Dalam 

film tersebut juga digambarkan bagaimana perjuangan komunitas Indonesia di Australia yang 

diwakili kebanyakan oleh ‘seamen’ berupaya melakukan diplomasi personal untuk 

menunjukkan eksistensi sebuah bangsa yang bernama Indonesia.

Pada acara diskusi film tersebut, turut hadir pula Prof. Anthony Reid, Bapak Anthony Liem, 

dan Bapak Kresno Brahmantyo sebagai pembahas yang menceritakan lebih jauh detail 

sejarah dukungan Australia untuk kemerdekaan Indonesia. Satu hal yang perlu dicatat adalah 

bahwa kita sebagai pemuda Indonesia, perlu merenungkan perjuangan kemerdekaan 

Indonesia yang dilakukan di luar tanah air. Mereka yang kebanyakan namanya tidak dikenal 

ini juga berjuang dengan caranya masing-masing untuk menunjukkan bahwa sebuah bangsa 

Indonesia telah lahir. Pun begitu dengan kita saat ini yang sedang menimba ilmu di Australia, 

semangat Sumpah Pemuda harus jadi lecutan buat kita untuk selalu berkontribusi positif 

untuk bangsa Indonesia lewat karya-karya yang kita lakukan di luar negeri ini. Karena kita 

‘Pemimpin Muda’, Pemimpin bangsa Indonesia!

Selamat Hari Sumpah Pemuda!



BEDAH BUKU “MELAWAN TAKDIR”

Karya Prof. Hamdan Juhannis, Professor Termuda di Indonesia

Balai Kartini, KBRI Canberra, Jum’at, 13 Desember 2013

Kegiatan yang diselenggarakan oleh PPIA ACT 13/14 tidak hanya berorientasi pada 

kerjasama dengan PPIA Ranting ANU dan UC semata, tetapi juga telah berusaha untuk 

mewadahi kerjasama dengan berbagai macam komunitas Indonesia di Canbera. Bedah Buku 

“Melawan Takdir” ini adalah salah satunya. Bertempat di Balai Kartini KBRI Canberra, pada 

hari Jum’at 13 Desember 2013, PPIA ACT bekerja sama dengan Kelurahan Woden Valley 

dan didukung oleh kantor Atdikbud KBRI Canberra menyelenggarakan acara Bedah Buku 

“Melawan Takdir”, sebuah otobiografi motivasi karya Prof. Hamdan Juhannis. Prof. Hamdan 

Juhannis sendiri adalah seorang anak yatim yang berasal dari keluarga kurang mampu di desa 

Mallary, Kabupaten Bone, Sulawesi. Ia mampu ‘melawan takdirnya’ yang berasal dari 

keluarga kurang mampu untuk dapat meraih prestasi gemilang, dengan menempuh studi S2 

dan S3 masing-masing dari Kanada dan Australia, hingga akhirnya di usianya yang masih 

muda (37 tahun), ia berhasil meraih gelar Professor termuda. 

Puluhan mahasiswa dan masyarakat Indonesia di Canberra yang memenuhi acara tersebut 

sangat menikmati acara bedah buku yang dibawakan oleh Prof. Hamdan dengan retorika 

bahasa yang menyemangati namun kerap juga diselingi dengan humor-humor segar. Satu 

cerita unik adalah bahkan ia sendiri tidak mengetahui tanggal lahirnya secara pasti, karena 

tanggal 25 Maret yang tertera di KTP Prof. Hamdan merupakan kesepakatan bersama antara 

Hamdan muda dengan seorang petugas KTP ketika hendak mengurus Kartu Penduduk 

tersebut. Sedangkan tahun kelahirannya, Ibu nya pun hanya memberikan “hint” bahwa 

Hamdan muda lahir pada tahun Pemilu, yang ia perkirakan sendiri adalah di tahun 1971.

Perjalanan hidup Prof. Hamdan yang penuh dengan tantangan sangatlah memotivasi para 

peserta untuk dapat berusaha lebih keras lagi dalam mencapai kesuksesan hidup. Emad 

Yousry, salah satu peserta bedah buku bahkan menyampaikan kisah Prof. Hamdan dalam 



mencapai kesuksesan tersebut lebih inspiratif dibandingkan kisah Andrea Hirata dalam 

Laskar Pelangi. 

Di akhir acara Bedah Buku yang dimoderatori oleh Adlin Sila, ‘lurah’ kelurahan Woden 

Valley, 10 peserta yang beruntung mendapatkan Buku “Melawan Takdir” yang 

ditandatangani langsung oleh Prof. Hamdan. Di akhir acara tersebut, Prof. Hamdan 

menyampaikan sejati-nya ia bukan nya berusaha melawan takdir yang telah ditetapkan 

Tuhan, tetapi ia melawan ‘takdir’ yang sering kali dipersepsikan oleh masyarakat terhadap 

mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Prof. Hamdan telah membuktikan bahwa 

ia mampu melawan ‘takdir’, bahwa seorang anak yatim yang berasal dari keluarga kurang 

mampu dimana Ibu-nya hanya lah seorang penenun, mampu meraih cita-cita tinggi untuk 

menempuh pendidikan hingga ke Kanada dan Australia, hingga pada akhirnya berhasil 

meraih gelar Professor di usia yang muda.

Perjalanan hidup Prof. Hamdan ini betul-betul harus dapat kita resapi dan renungi, bahwa 

perlu sebuah mimpi dan kerja yang lebih keras dibanding yang lain untuk dapat meraih 

kesuksesan dan kebahagiaan hidup. Satu kalimat yang disampaikan Ketua Umum PPIA ACT, 

Pandu Utama Manggala berikut kira-nya dapat menyimpulkan acara bedah buku “Melawan 

Takdir karya Prof. Hamdan:

Some people may dream of success, while I wake up and Work Hard for it!!



KEGIATAN AMAL

PPIA ACT #UNTUKINDONESIA

PPIA ACT periode 2013/2014 juga telah mengadakan beberapa kegiatan amal untuk 

menunjukkan support dan kepedulian masyarakat Indonesia di Canberra kepada Indonesia 

maupun wilayah lainnya. Dalam kepengurusan 2013/2014, beberapa kegiatan amal yang 

telah dilakukan diantaranya:

1. Pengumpulan bantuan dana untuk korban banjir 2013 di Indonesia 

2. Pengumpulan bantuan dana untuk Korban Gempa Aceh 2013

3. Pengumpulan bantuan dana untuk korban Typhoon Haiyan di Filipina

4. Pengumpulan bantuan dana untuk korban bencana Gunung Sinabung dan Gunung Gelud 

2014

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia di Canberra 

yang telah memberikan sumbangannya. Semoga segala apa yang kita berikan untuk saudara-

saudara kita yang tengah tertimpa musibah di Indonesia dapat dihitung menjadi kebaikan di 

hari akhir kelak.

PPIA Australian Capital Territory conveys deepest condolences to all the wounded and 

victims of Typhoon Haiyan in the Phillipines.

PPIA ACT in collaboration with ANU ASEAN Society showed their solidarity to the 

brothers and sisters that have been affected by Typhoon Haiyan in the Phillipines by raising a 

social campaign.  From the 11 November until 22 November 2013, PPIA ACT opened 

donations to help the Phillipines residents recover from and prepare for future disasters. 

During that period, PPIA ACT received a total donations of $730.

The proceed of the charity has been given to the ANU Filipino Association that has been 

working with Red Cross Australia to raise money to provide desperately needed relief to 

victims. PPIA ACT has managed to help the ANU Filipino Association to meet their target of 

$15.000. We would like to convey our sincere gratitude for the support that has been given to 



this charity act. We hope that our small contributions can have a deep meaning for our 

brothers and sisters in the Phillipines.

#PPIA #IndonesiaForThePhillipines #ASEANCommunity



WELCOMING PARTY ‘CANBERRA UNITED’

Jum’at, 14 Februari 2014

Dalam menyambut mahasiwa baru yang datang ke Canberra, kepengurusan PPIA 

ACT periode 2013/2014 tidak hanya melakukan penjemputan dan pendampingan para 

mahasiwa tersebut ketika pertama kali tiba di Bandara Canberra semata, tetapi juga dengan 

mengadakan acara penyambutan resmi mahasiswa secara khusus yang diselenggarakan pada 

awal tahun 2014. Pada hari Jum’at, 14 Februari 2014, PPIA ACT bekerja sama dengan PPIA 

UC, ANU, dan KBRI Canberra mengadakan acara penyambutan mahasiswa baru yang diberi 

nama ‘Canberra United’. Kegiatan penyambutan mahasiswa baru secara resmi ke Canberra 

ini diisi oleh berbagai kegiatan menarik untuk meningkatkan solidalitas dan silahturahmi bagi 

mahasiswa baru di Canberra dengan seluruh elemen masyarakat Indonesia di Canberra. 

Aula Anton Albert di Toad Hall yang menjadi tempat acara pun penuh sesak oleh 

kehadiran kurang lebih 100 mahasiswa Indonesia yang antusias mengikuti acara Welcoming 

Party ini. Acara diawali dengan sambutan dari Prof. Ronny, Atdikbud KBRI Canberra yang 

menakankan bahwa kantor Atdikbud terbuka bagi para mahasiswa yang ingin berkonsultasi 

mengenai segala hal yang berkaitan dengan studi teman-teman mahasiswa Indonesia di 

Australia. Setelah itu, Ibu Erna dari bidang Konsuler KBRI Canberra menyampaikan 

sambutannya untuk secara resmi memperkenalkan tim konsuler KBRI Canberra yang akan 

selalu sedia membantu segala hal administrasi kehidupan mahasiswa di Australia. Ibu Erna 

dan tim nya pun turut mendukung acara ‘Welcoming Party Canberra United’ ini dengan 

membuka stall ‘warung konsuler’ sebagai upaya ‘jemput bola’ bagi para mahasiswa 

Indonesia yang ingin mendaftarkan diri, mengurus perpanjangan paspor, translasi SIM, dll.

Untuk mencairkan suasana, MC acara yakni duet Andereas dan Citra mengadakan 

beberapa games menarik yang bertujuan agar para mahasiswa yang hadir saling mengenal 

rekan baru nya, baik yang berada di ANU, UC, ADFA, dan CIT. Tak ketinggalan pula, Mas 

Rian dan Mas Inoeg kembali berduet untuk menghibur rekan-rekan yang hadir dengan 

penampilan musiknya. Acara Welcoming Party Canberra United ini juga diwarnai dengan 

kehadiran beberapa komunitas di Canberra seperti Canberra Indorunners, Genjot Sepeda 

ACT, TPA Ceria, PMKIC, Garuda Canberra dan Indojepreters yang hadir untuk 



memperkenalkan kegiatan-kegiatan yang dimilikinya. PPIA ACT, ANU, dan UC pun turut 

hadir memperkenalkan program kerja yang akan dijalankannya selama satu periode ke depan. 

Tentu saja, acara Welcoming Party ini tak akan lengkap tanpa kehadiran makanan-

makanan Indonesia yang juga turut meramaikan acara. Panitia acara menyiapkan menu Bakso 

Isaura untuk menghangatkan suasana, dan para mahasiswa lainnya pun turut membawa 

makanan dengan sistem potluck untuk menambah rasa kebersamaan yang terjalin. Dengan 

diselenggarakannya acara ini, diharapkan mahasiswa Indonesia yang berada di Canberra 

dapat lebih mempererat kebersamaan untuk terus mewarnai kehidupan di Canberra.

Selamat datang para bintang, yang sinarnya kan menyinari langit peradaban!



REPORT KONFERENSI INTERNASIONAL PELAJAR INDONESIA (KIPI) 2014

PPI Australia Gelar

Konferensi International Pelajar Indonesia (KIPI) 2014 di Canberra

Canberra – Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia (PPIA) pada hari Jumat (7/3), 

membuka secara resmi Konferensi International Pelajar Indonesia (KIPI) 2014 yang 

bertempat di Canberra, Australian Capital Territory (ACT).

Mengangkat tema "Beyond MDGs: Reinforcing Indonesia’s Potential towards Realizing 

Future Global Development Agenda", KIPI 2014, yang diselenggarakan selama dua hari, 

berupaya menghimpun ide-ide konstruktif dari seluruh pelajar Indonesia dengan membagi 

konferensi ke dalam empat sub-topik pilihan: economics and sustainable 

development; politics, culture and sociology; health, education andpublic 

services; dan science and technology.

Dari 48 presenter yang lolos seleksi, diantaranya ada yang tengah melakukan studi di 

Indonesia, Australia, Inggris, dan India. KIPI 2014 juga untuk pertama kalinya menerima 

peserta non-Indonesia, seperti sejumlah pelajar Australia yang menjadi co-author dari 

makalah yang diterima panitia.

Dalam acara pembukaan yang digelar di Lecture Theatre Coombs, Australian National 

University (ANU), Ketua Panitia KIPI 2014, Bramantya Widodo berharap agar acara ini 

dapat menjadi ajang bertukar ide bagi para peneliti muda Indonesia untuk membangun 

Indonesia.

Hal senada juga ditekankan oleh Ibu Kusuma Habir, Kuasa Usaha Ad Interim KBRI 

Canberra. “Sebagai sebuah negara yang diramalkan akan menjadi salah satu kekuatan global 

di masa depan, Indonesia perlu mendayagunakan potensinya untuk mewujudkan agenda-

agenda dan komitmen pembangunan,” ungkap Ibu Kusuma dalam sambutannya yang 

sekaligus membuka secara resmi perhelatan akbar dari PPI Australia ini



Acara pembukaan kemudian dilanjutkan dengan ceramah dari pakar ekonomi ANU Dr. Peter 

McCawley yang membahas tantangan-tantangan bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Anies Baswedan, rektor Universitas Paramadina dan juga penggagas Gerakan Indonesia 

Mengajar juga turut menyapa para peserta dengan menyampaikan gagasannya mengenai 

‘Tapping Indonesia’s Potential’ melalui video yang ditayangkan pada acara pembukaan. 

Selain diisi oleh berbagai seminar mengenai isu pembangunan berkelanjutan dan presentasi 

panel dari para peserta, KIPI 2014 juga menghadirkan networking session antara pelajar 

Indonesia dengan Australia-Indonesia Youth Association (AIYA) yang diharapkan akan 

semakin memperat people-to-people link antara Indonesia dan Australia. 

Pandu Utama Manggala, Ketua Umum PPI Australian Capital Territory menekankan bahwa 

sesi PPIA-AIYA Networking Session adalah nilai lebih KIPI 2014 dibandingkan konferensi 

lain pada umumnya. “Kami menyadari people-to-people contact adalah dasar dari 

pembangunan hubungan bilateral Indonesia-Australia. Dengan diadakannya networking 

session dalam KIPI 2014, diharapkan para pemimpin masa depan ini akan saling mengenal 

budaya dan karakter masing-masing.

Sejak diselenggarakan pertama kali di Sydney pada 2007, KIPI diselenggarakan setiap dua 

tahun sekali dan menjadi salah satu perhelatan ilmiah penting yang menarik minat pelajar 

Indonesia dari berbagai belahan dunia. Bertindak sebagai tuan rumah penyelenggaraan KIPI 

tahun ini adalah PPIA Cabang ACT, negara bagian dimana ANU dan University of Canberra 

berada. KIPI 2014 ditutup dengan jamuan makan siang yang diadakan di Balai Kartini, KBRI 

Canberra. 

Berdiri sejak tahun 1981, PPIA adalah salah satu organisasi mahasiswa Indonesia terbesar di 

luar negeri. Berdasarkan data resmi per Desember 2012, Kedutaan Besar RI di Canberra 

mencatat terdapat 17.514 pelajar asal Indonesia yang tengah menuntut ilmu di Australia. 

Lebih dari 80 persen pelajar Indonesia di Australia belajar di sekolah atau perguruan tinggi di 

negara bagian New South Wales, Victoria, dan Western Australia.



---

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ketua Panitia KIPI 2014 Sdr. 

Bramantya Widodo (+61 406 174 432 ataubramantya.widodo@gmail.com) atau Ketua 

Umum PPIA Cabang ACT Sdr. Pandu Utama Manggala (+61 451 972 

509 atau pandu.manggala@anu.edu.au   


